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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0729487-61.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO- OAB/MT 8.907

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 502/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2016 e 05 (cinco) dias de compensatória, pelo 

Gestor Judiciário Substituto Analice Rosolem Santos, matrícula nº. 7851, 

do(a) Secretaria - 6ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, conforme 

consta do expediente CIA nº. 0729026-89.2018.8.11.0001,

RESOLVE: DESIGNAR o(a) servidor(a) THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE, matrícula nº. 33994, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 

6ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 

(férias) e de 25/10/2018 a 31/10/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 504/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 60 (sessenta) dias de usufruto de Licença 

Saúde, pelo Gestor Judiciário Alexandre Venceslau Pianta, matrícula nº. 

6049, do(a) Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0729401-90.2018.8.11.0001,

RESOLVE: DESIGNAR o(a) servidor(a) AMANDA MEIRA FLORENTINO DE 

FIGUEIREDO , matrícula nº. 24732, Analista Judiciário, lotado(a) na 

Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 01/10/2018 a 

29/11/2018 (licença saúde).

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

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

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 506/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0729495-38.2018.8.11.0001, RESOLVE: LOTAR o(a) servidor(a) RITA DE 

CASSIA BORGES NOHAMA NUNES, matrícula nº. 26530, Oficial de Justiça, 

na Central de Mandados da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 

10/10/2018.

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

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

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445142 Nr: 19873-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 57, 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.: 787602 Nr: 41507-15.2012.811.0041

 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: SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 194, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais. Sendo assim, o débito 

relativo as custas judiciais deverão ser habilitados no processo de 

falência da empresa em destaque e considerados como créditos 

extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924617 Nr: 46243-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENN JUNIOR PEREIRA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA 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 
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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.: 1033353 Nr: 38292-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSAL, GJDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O

 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$ 

8.186,68 (oito mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$4.079,25(quatro mil e setenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 4.107,43(quatro mil e cento e sete reais e quarenta 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.: 932196 Nr: 50503-31.2014.811.0041

 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: ADRIAN RAIZO SOUZA DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

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

OAB:12.903/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

620,14 (seiscentos e vinte reais e quatorze 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$ 206,71(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169998 Nr: 40179-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA SILVA CUTRIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/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.: 371414 Nr: 7916-67.2009.811.0041

 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: ALESSANDRO ORTEGA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOYAN MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$137,76(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000245-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILENE FLORES SIMAO (REQUERENTE)

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1000245-58.2018.811.0041 Vistos. A parte autora, 

embora devidamente intimada, através de seu patrono, deixou transcorrer 

in albis o prazo para comprovar a redistribuição do processo pelo meio 

adequado. Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 
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conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, tendo em vista a certidão de id. 

14536271. Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000951-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1000951-41.2018.811.0041 Vistos. A parte autora, 

embora devidamente intimada, através de seu patrono, deixou transcorrer 

in albis o prazo para comprovar a redistribuição do processo pelo meio 

adequado. Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, tendo em vista a certidão de id. 

15309973. Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000797-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ARMANDO DE OLIVEIRA ABREU JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1000797-23.2018.811.0041 Vistos. A parte autora, 

embora devidamente intimada, através de seu patrono, deixou transcorrer 

in albis o prazo para comprovar a redistribuição do processo pelo meio 

adequado. Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, tendo em vista a certidão de id. 

15310228. Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028148-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MOREIRA DE MATOS (ADVOGADO(A))

LAUDIR BARBOSA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1028148-05.2017.811.0041 Vistos. A parte autora, 

embora devidamente intimada, através de seu patrono, deixou transcorrer 

in albis o prazo para comprovar a redistribuição do processo pelo meio 

adequado. Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o art. 485, III, do CPC, tendo em vista a certidão de id. 

15310208. Após, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1007731 Nr: 26677-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 19.198, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) AUTORIZO a 

alienação do caminhão modelo Mercedes Benz/Atego 2426, ano/modelo 

2012/2012, Placa OAZ 6575, Renavam 00474344355, devendo o 

administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

venda, depositar todo o valor auferido em conta judicial vinculada ao 

presente feito.2) Deverá o administrador judicial, ainda, no mesmo prazo, 

juntar nos autos todos os documentos relativos à venda do referido 

bem.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se, dando-se ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1203156 Nr: 5626-98.2017.811.0041

 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: LAIANE TABATA BIGATO FURIO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

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

 Visto.

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

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FRIGMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, IIG 

CAPITAL LLC, ALCOURO COMERCIAL DE COUROS LTDA., BANCO 

SANTANDER S/A (BRASIL) S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, BANCO PINE S/A, EDILSON LIMA 

NEVES, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, CRYOVAC 

BRASIL LTDA, AUTO POSTO LINDOESTE LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, BANCO BBM S/A, 

SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, JOSE 

EDNALDO LIMA NEVES, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES, BANCO DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

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

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, ANDRÉ ALVES - OAB:60.357 / PR, ANTONIO LEOPARDI 

RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, ANTONIO SAMUEL 

DA SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8.689/MT, ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 
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OAB:13.431-A/MT, FABRICIO ROCHA - OAB:206.338-SP, FELIPE 

AMORIM REIS - OAB:12931, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635, helena 

sena vidigal - OAB:16.402, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, MAURO CARAMICO 

- OAB:111110/SP, MIRIAN CORREIA DA COSTA - OAB:6361/OAB-MT, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, NATHALIA SATZKE BARRETO 

- OAB:393.850/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - 

OAB:98.628OAB/SP, ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Face a todo o exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1 – 

INDEFIRO o pedido constante do item “a” da petição de fl. 15.629, 

mantendo, em consequência, a decisão que deixou de receber o RAC 

interposto por EDILSON LIMA NEVES E OUTROS, em razão da sua 

intempestividade (item “b” da aludida petição).2 – Por não ter constado o 

nome do advogado de EDILSON LIMA NEVES, JOSÉ EDNALDO LIMA 

NEVES e RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES na publicação ocorrida no DJE n.º 

10.142, DETERMINO A REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 

15.597/15.598, devendo constar na publicação o nome dos advogados 

GUSTAVO TOSTES CARDOSO (OAB/MT n.º 6.635) e MÍRIAN COSTA 

CARDOSO (OAB/MT n.º 6.361), assim como o nome da advogada do 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (OAB/MT n.º 8.689).2.1 – Os nomes e os 

números das inscrições na OAB dos advogados acima indicados deverão 

constar da publicação da presente decisão, assim como de todas as 

demais publicações referentes ao presente feito.3 – Determino que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO REPUBLIQUE A DECISÃO PROFERIDA EM 14/06/2018 

(FLS. 15.614/15.616 - VOLUME 77), observando o nome de todos os 

advogados mencionados na presente decisão, bem como dos demais 

advogados que peticionaram pedindo o cadastramentos nos 

autos.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338698 Nr: 17507-38.2018.811.0041

 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: VALDOMIRO PIO DE SIQUEIRA, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 963754 Nr: 7783-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA, 

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

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

administrador judicial, no tocante à sentença proferida no dia 19/09/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: "Visto. EMAL EMPRESA DE 

MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 947963), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 557.771,90, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 07/17). A recuperanda e o 

Administrador Judicial manifestam pela habilitação do valor pleiteado (fls. 

27/28 e 31). O Administrador Judicial não opina sobre o mérito (fls. 66/67). 

Parecer do Ministério Público (fls. 34/36). É o relatório. Decido. O presente 

pedido de habilitação de crédito veio instruída pela Nota Promissória (fl. 

17), no valor atualizado de R$ 557.771,90. Ante o exposto, demonstrada a 

existência do crédito ora pleiteado, acolho o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 

judicial proceda à inclusão do crédito de EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ LTDA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

557.771,90, classificado como quirografário. Ciência ao Ministério Público. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338697 Nr: 17506-53.2018.811.0041

 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: MAURILIO LUCAS DE ARRUDA, 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 

Guimarães Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1233584 Nr: 16113-30.2017.811.0041

 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: LIVIO LIMA E SILVA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763/A, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, ROSENILDA 

VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Certifico que os embargos de declaração opostos por LIVIO LIMA E 

SILVA às fls. 67/69 são tempestivos. Assim, impulsionando os autos, 

tendo em vista os efeitos infringentes dos referidos aclaratórios, intimo a 

parte requerida bem como o administrador judicial para que, no prazo 

comum de 05(cinco) dias, manifestem-se no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338696 Nr: 17505-68.2018.811.0041

 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: ENISSON MOURA DE JESUS, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338694 Nr: 17504-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO AMARILIO DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 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.: 1338693 Nr: 17503-98.2018.811.0041

 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: SEBASTIÃO CAMPOS DOS SANTOS, 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 BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A, 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.: 1338675 Nr: 17492-69.2018.811.0041

 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: JULIO CESAR DO NASCIMENTO RAMOS

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 
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LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 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.: 1338701 Nr: 17509-08.2018.811.0041

 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: GIOVANNY RODRIGO DE SOUZA, 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.Ás providências. 

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

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338684 Nr: 17496-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL LIMA DA SILVA, 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.: 1338673 Nr: 17490-02.2018.811.0041

 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: VICTOR BRUNO SOUSA CARVALHO, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338691 Nr: 17501-31.2018.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NUNES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 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.: 1338700 Nr: 17508-23.2018.811.0041

 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: JUSTINO VALERAINO DE ALMEIDA, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338690 Nr: 17500-46.2018.811.0041

 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 VICENTE COSTA PEREIRA LEITE, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338689 Nr: 17499-61.2018.811.0041

 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: ROQUE DOMINGOS DE OLIVEIRA, 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 
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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.: 1338686 Nr: 17498-76.2018.811.0041

 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: ROBERTES REGIS MORAIS, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338681 Nr: 17494-39.2018.811.0041

 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: LOTARIO DOS SANTOS, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338682 Nr: 17495-24.2018.811.0041

 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: GERSON ANTONIO PEREIRA, 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 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338674 Nr: 17491-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO DOMINGOS DE CAMPOS, 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1339337 Nr: 17686-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA BANCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203990/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial da empresa TNF Transportes e Logística 

Ltda., nº 38455-06.2015.811.0041 (código n. 1033688), que é de 

competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito, certificando-se o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1322445 Nr: 13903-69.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SOUZAA FERREIRA VALADÃO, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI, ALAIN ROBSON BORGES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, DÉBORA ADRIANA ALVES, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FELÍCIO 

ROSA VALARELLI JÚNIOR - OAB:235379/SP, IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA - OAB:13731, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Tendo em vista o não cadastramento dos advogados de todas as partes 

no sistema integrado Apolo, procedo a republicação da decisão proferida 

em 13/08/2018 para intimar as partes: " Visto.

I - Conforme já determinado à fl. 04, intime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis (item “1.1”).

II – Com a manifestação do administrador judicial, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para parecer, em razão da presença de menores nos 

autos do inventário (item 1.2).

Intimem-se. Cumpra-se. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1338590 Nr: 17460-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADPORT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - ME

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - 

OAB:103.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Verifica-se que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais da presente habilitação (item 02 da 

tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito e seu consequente arquivamento, nos termos do art. 

290 do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FRIGMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, IIG 

CAPITAL LLC, ALCOURO COMERCIAL DE COUROS LTDA., BANCO 

SANTANDER S/A (BRASIL) S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, BANCO PINE S/A, EDILSON LIMA 

NEVES, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, CRYOVAC 

BRASIL LTDA, AUTO POSTO LINDOESTE LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, BANCO BBM S/A, 

SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, JOSE 

EDNALDO LIMA NEVES, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES, BANCO DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

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

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, ANDRÉ ALVES - OAB:60.357 / PR, ANTONIO LEOPARDI 

RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, ANTONIO SAMUEL 

DA SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8.689/MT, ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABRICIO ROCHA - OAB:206.338-SP, FELIPE 

AMORIM REIS - OAB:12931, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635, helena 

sena vidigal - OAB:16.402, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, MAURO CARAMICO 

- OAB:111110/SP, MIRIAN CORREIA DA COSTA - OAB:6361/OAB-MT, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, NATHALIA SATZKE BARRETO 

- OAB:393.850/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 
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OAB:17508/MT, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - 

OAB:98.628OAB/SP, ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 "(...)Por disposição da r. decisão de fls. 15.630/15.632, promovo a 

republicação da decisão de fls. 15.597/15.598 para devida intimação dos 

advogados das seguintes partes EDILSON LIMA NEVES, JOSÉ EDNALDO 

LIMA NEVES, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES e BANCO DA AMAZÔNIA S/A: 

"(...) V - Feitas essas considerações, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1 – NÃO RECEBO o RECURSO DE APELAÇÃO interposto por 

EDILSON LIMA NEVES e outros (fls. 15.336/15.349), por ser intempestivo, 

nos termos do art. 997, do CPC. 2 - HOMOLOGO o pedido de desistência 

do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por IIG CAPITAL LLC (fl. 15.558), 

para que surtam seus jurídicos efeitos, na forma do art. 998, do CPC. 3 - 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 15.066/15.071 e devolvo o prazo 

recursal ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A, a contar da intimação desta (CPC 

– art. 223) .4 – DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela 

recuperanda à fl. 15.576, pelo lapso de 10 (dez) dias úteis. 5 – 

DETERMINO a renovação da intimação da empresa PLANEGE OBRAS E 

TERRAPLANAGENS LTDA. (fl. 15.593), desta vez expedindo-se a 

respectiva Carta Precatória, como diligência do Juízo. 6 – DEFIRO os 

pedidos de habilitação de patronos dos credores BANCO BBM S/A (fls. 

15.579/15.588) e CRYOVAC DO BRASIL S/A (fls. 15.595/15.596) e 

determino a inclusão no Sistema Apolo na qualidade de Interessados, 

cadastrando seus respectivos patronos para que recebam intimação das 

decisões subsequentes. Por fim, PROCEDA-SE À SUBSTITUIÇÃO no 

Sistema Apolo dos patronos da MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A (fls. 15.589/15.590). Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústrias Marrucci Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, Distribuidora Automotiva Ltda, 

OXIGENIO CUIABÁ LTDA, T.A MORAES & CIA LTDA - ME PLANALTO 

AUTO PEÇAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - OAB:103.443, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, JARBAS MARTINS BARBOSA DE 

BARROS - OAB:112537/SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9.708-A, 

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

 Diante do exposto, e com o objetivo de dar o mais amplo e adequado 

cumprimento ao art. 22, II, a e c, da LRF, intime-se o ilustre administrador 

judicial para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos relatório de 

cumprimento do plano de recuperação judicial, demonstrando a este juízo 

as obrigações quitadas integralmente e aquelas que possuem saldo a ser 

adimplido.Ainda, deverá apresentar relatório das atividades das 

devedoras desde aquele último constante nos autos até o presente 

momento, com a devida interpretação dos dados contábeis registrados 

nos documentos por ele juntados, devendo mencionar quais atividades as 

empresas vêm desenvolvendo nesse período e a correlação entre as 

informações contábeis e a realidade apurada em suas diligências junto às 

empresas, bem como pontuar quaisquer outras informações que entenda 

relevantesCom o relatório nos autos, deverá a Secretaria providenciar a 

intimação dos credores e interessados, via DJE, para acompanharem as 

atividades desenvolvidas pelas recuperandas e, querendo, 

manifestarem-se acerca dos mesmos. 8.Certifique-se quanto ao 

cumprimento do item n°. 5 da decisão de fl. 6.129. Em caso negativo, 

cumpra-se com urgência. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Cuiabá, 

09 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 215922 Nr: 24716-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

- OAB:6095, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Recuperação Judicial de Tut Transportes Ltda. 1.De acordo com o 

petitório de fls. 10.317/10.395, pretende a recuperanda participar do 

certame licitatório n. 114734/2012, sem a apresentação das certidões 

negativas. Para instruir o pleito apresentou, dentre outros documentos, o 

edital da concorrência n. 01/2017 (fls. 10.348/10.391), no qual consta que 

o referido certame ocorreu em 16/03/2018, ou seja, antes mesmo do 

protocolo da petição que ora se analisa, que é de 04/06/2018. Assim, 

considerando que o pedido fora protocolado a destempo, declaro-o 

prejudicado. 2.Intime-se a recuperanda para, em 05 dias, manifestar-se 

acerca das petições de fls. 10.471/10.476 e 10.504/10.505, oportunidade 

em que deverá comprovar o regular pagamento das parcelas referente 

aos honorários do administrador judicial. 3.Intime-se o administrador judicial 

para que, em 05 dias, apresente o relatório de atividades referente ao 

período de dezembro de 2017 a setembro de 2018, em cumprimento ao art. 

art. 22, II, c, da LRF. Na oportunidade, deverá se pronunciar acerca dos 

ofícios de fls. 10.420 e 10.464, bem como petições de fls. 10.448/10.449 e 

10.471/10.476. 4.Intime-se a credora Joana Santana da Costa, via DJE, 

para, em 05 dias, apresentar a procuração outorgada ao advogado Dr. 

José Arlindo do Carmo, OAB/MT n. 3.722. 5.Deverá a Secretaria proceder 

ao desentranhamento(...). 6.A Secretaria deverá(...). 7.Oficie-se ao juízo 

da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra(...) 8.Quanto ao ofício de fl. 10.407, 

deverá a Secretaria informar(...). 9.Cientifique-se a recuperanda e o 

administrador judicial sobre ofícios de fls. 10.450/10.460, 10.496/10.501, 

10.511, 10.512, 10.513/10.515, 10.516/10.519, 10.520/10.527, 

10.528/10.529, bem como acordão de fls. 10.471/10.495. 10.Defiro o 

pedido de fl. 10.530, devendo a Secretaria anotar o necessário. Após, 

imediatamente conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FRIGMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, IIG 

CAPITAL LLC, ALCOURO COMERCIAL DE COUROS LTDA., BANCO 

SANTANDER S/A (BRASIL) S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, BANCO PINE S/A, EDILSON LIMA 

NEVES, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, CRYOVAC 
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BRASIL LTDA, AUTO POSTO LINDOESTE LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, BANCO BBM S/A, 

SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, JOSE 

EDNALDO LIMA NEVES, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES, BANCO DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

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

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, ANDRÉ ALVES - OAB:60.357 / PR, ANTONIO LEOPARDI 

RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, ANTONIO SAMUEL 

DA SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8.689/MT, ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABRICIO ROCHA - OAB:206.338-SP, FELIPE 

AMORIM REIS - OAB:12931, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635, helena 

sena vidigal - OAB:16.402, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, MAURO CARAMICO 

- OAB:111110/SP, MIRIAN CORREIA DA COSTA - OAB:6361/OAB-MT, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, NATHALIA SATZKE BARRETO 

- OAB:393.850/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - 

OAB:98.628OAB/SP, ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Por disposição da r. decisão de fls. 15.630/15.632, promovo a 

republicação da decisão de fls. 15.614/15.616 para devida intimação dos 

advogados cadastrados nos autos: "(...) 1) Que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO, certifique se todas as providências determinadas na decisão 

de fls. 14.550/14.551, foram integralmente cumpridas, procedendo ao 

imediato cumprimento, em caso negativo. 2) Deverá o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO, ainda, proceder às baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. 3) Sem prejuízo da determinação supra, determino que a 

ASSESSORIA DO JUÍZO promova o cadastramento da advogada do 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A, junto ao sistema integrado Apolo (Dra. 

ELISÂNGELA HASSE, OAB/MT n.º 8.689) 4) Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústrias Marrucci Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, Distribuidora Automotiva Ltda, 

OXIGENIO CUIABÁ LTDA, T.A MORAES & CIA LTDA - ME PLANALTO 

AUTO PEÇAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - OAB:103.443, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, JARBAS MARTINS BARBOSA DE 

BARROS - OAB:112537/SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9.708-A, 

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

 Vistos. 1.Intimem-se as recuperandas para em 05 (cinco) dias úteis 

manifestarem sobre o relatório apresentado às fls. 5.752/5.762 e 

respectivos documentos, bem como apresentar pormenorizadamente o 

passivo tributário de cada empresa, informando, inclusive, se aderiu a 

algum REFIS.Em igual prazo, deverão comprovar o pagamento dos 

credores trabalhistas Anderson Cleiton da Silva e Antonio Sales Ribeiro, 

tendo em vista as petições acostadas às fls. 6.123/6.125 e 6.126/6.128, 

respectivamente.Na sequência, dê-se vista ao administrador judicial, Dr. 

Milton Vizini Côrrea Júnior, para, em igual prazo, apresentar relatório, com 

fundamento no art. 22, II, d c/c art. 63, III, da LRFApós, vista ao Ministério 

Público.2.Intimem-se os interessados Banco do Brasil, Banco Safra, Banco 

Itaú e Caixa Econômica Federal para em 05 (cinco) dias se manifestarem 

acerca das fls. 5.752/5.762, oportunidade em que os credores Banco 

Safra e Caixa Econômica Federal deverão indicar os dados bancários 

para liberação dos valores.3.Quanto ao pedido de fls. 5.838/5.839 do 

credor Banco Bradesco S.A., defiro tal pleito, devendo o administrador 

judicial se manifestar em 5 (cinco) dias úteis.4.Em relação ao pagamento 

dos honorários da Administradora Judicial Ex Lege Administração Judicial 

Ltda., aguarde-se decisão de mérito nos autos do Agravo de Instrumento 

n° 1006344-07.2017.811.0000.5.Deverá a Secretaria certificar se localizou 

os documentos atinentes aos comprovantes de pagamento de credores 

dos meses de novembro de 2012, dezembro de 2012, janeiro de 2013 e 

fevereiro de 2013, conforme relatado às fls. 5.752/5.762.6.Ciência às 

recuperandas acerca dos documentos de fls. 6.111/6.116 e fls. 

6.117/6.121.7.Ciência aos credores e interessados acerca dos 

comprovantes acostados às fls. 5.847/6.110.Consigno, ainda, que 

doravante as recuperandas deverão realizar os pagamentos diretamente 

aos credores, que informarão os dados bancários às devedoras, cabendo 

ao administrador judicial fiscalizar o cumprimento do plano.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 19 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 370713 Nr: 7596-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

FRIGMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO INDUSVAL S/A, IIG 

CAPITAL LLC, ALCOURO COMERCIAL DE COUROS LTDA., BANCO 

SANTANDER S/A (BRASIL) S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, BANCO PINE S/A, EDILSON LIMA 

NEVES, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, CRYOVAC 

BRASIL LTDA, AUTO POSTO LINDOESTE LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, BANCO BBM S/A, 

SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, JOSE 

EDNALDO LIMA NEVES, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES, BANCO DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, KELLY YUMI 

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

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

OAB:7187/MT, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - OAB:195.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, ANDRÉ ALVES - OAB:60.357 / PR, ANTONIO LEOPARDI 

RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, ANTONIO SAMUEL 

DA SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 14 de 586



OAB:6065/MT, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8.689/MT, ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABRICIO ROCHA - OAB:206.338-SP, FELIPE 

AMORIM REIS - OAB:12931, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635, helena 

sena vidigal - OAB:16.402, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, MAURO CARAMICO 

- OAB:111110/SP, MIRIAN CORREIA DA COSTA - OAB:6361/OAB-MT, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, NATHALIA SATZKE BARRETO 

- OAB:393.850/SP, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - 

OAB:98.628OAB/SP, ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ... 4 – Sobre a cessão do crédito da PLANEGE Obras e Terraplanagens 

Ltda à Auto Posto Lindoeste Ltda, intime-se novamente o Cedente 

PLANEGE a se manifestar em 05 dias, ocasião em que também deverá 

apontar os valores porventura recebidos após a cessão do crédito, 

restituindo-os mediante depósito judicial nestes autos.DEFIRO O PEDIDO de 

fls. 15.359/15.388, e considerando que o Administrador Judicial foi 

substituído, INTIMEM-SE as Recuperandas para no prazo de 05 dias 

informar qual o valor pago à PLANEGE a partir de 27 de maio de 2010, data 

da Cessão do Crédito noticiada às fls. 5.286, fls. 14.995/15.003 e fls. 

15.359/15.388.5 – DEFIRO OS PEDIDOS de habilitação de patrono dos 

credores Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, Santander 

Leasing S/A e Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A.INCLUA-SE no 

Sistema Apolo o credor CEMAT (fls. 15.389/15.391) e Santander Leasing 

(fls. 15.401/15.409) na qualidade de Interessados, cadastrando seus 

respectivos patronos para que recebam intimação das decisões 

subsequentes. Por fim, PROCEDA-SE À SUBSTITUIÇÃO no Sistema Apolo 

dos patronos da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A (fls. 

15.462/15.469), excluindo os anteriormente habilitados em face da 

revogação de poderes noticiada às fls. 15.383/15.388. 6 – INTIMEM-SE as 

Recuperandas para em 10 dias efetuar o pagamento dos emolumentos 

cartorários noticiados às fls. 15.368.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 723268 Nr: 18852-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA., BRADIESEL AUTO PARTS LTDA, BRASILIA MAXDIESEL AUTO 

MECÂNICA LTDA EPP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, VARZEA DIESEL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústrias Marrucci Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A, Distribuidora Automotiva Ltda, 

OXIGENIO CUIABÁ LTDA, T.A MORAES & CIA LTDA - ME PLANALTO 

AUTO PEÇAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLADPORT DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO - OAB:103.443, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, JARBAS MARTINS BARBOSA DE 

BARROS - OAB:112537/SP, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - 

OAB:4193-B/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660, MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9.708-A, 

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

 Vistos.

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

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

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

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1322445 Nr: 13903-69.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SOUZAA FERREIRA VALADÃO, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI, ALAIN ROBSON BORGES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, DÉBORA ADRIANA ALVES, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FELÍCIO 

ROSA VALARELLI JÚNIOR - OAB:235379/SP, IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA - OAB:13731, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

I - Conforme já determinado à fl. 04, intime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis (item “1.1”).

II – Com a manifestação do administrador judicial, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para parecer, em razão da presença de menores nos 

autos do inventário (item “1.2”).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206756 Nr: 7262-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO CECILIO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fl.13 e 

remetam-se os autos ao arquivo, mediante a adoção das baixas e 

anotações necessárias.

No mais, tendo em vista a sentença proferida à fl. 13, determino à 

Secretaria que promova o necessário para que os autos código nº 

1206522 seja desapensado do presente feito.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206552 Nr: 7082-83.2017.811.0041

 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: RENALDO CECILIO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN GUSTAVO DE MORAES 

TEIXEIRA - OAB:21,002/MT

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

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

OAB:12129-A

 Vistos

 Vista ao Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1189059 Nr: 1051-47.2017.811.0041

 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: WALTER VIEIRA DOS SANTOS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA 

F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 Vistos.

Cuida-se de Habilitação de Crédito proposta por Walter Vieira dos Santos 

objetivando a inclusão de seu crédito na lista de credores da recuperação 

judicial da empresa Tut Transportes Ltda.

Ocorre que no momento da autuação foi cadastrada, equivocadamente, no 

polo passivo da demanda a empresa Viação Estrela D’Alva Ltda., pessoa 

jurídica diversa da recuperanda e que sequer consta na petição inicial ou 

no feito recuperacional.

Assim, determino à Secretaria que encaminhe os autos ao Cartório 

Distribuidor para retificar a autuação do presente feito, fazendo constar 

no polo passivo da demanda a empresa Tut Transportes Ltda.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270401 Nr: 27781-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE KEJI MARIAMA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar a certidão de crédito devidamente atualizada até o pedido 

de recuperação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282350 Nr: 2511-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS NETO 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a ausência de carga efetuada à 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, torno sem 

efeito a certidão de fl. 63. Assim, remeto os autos à devida Procuradoria 

para que, a parte autora se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720776 Nr: 16236-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, WHITE MARTINS 

GASES IND. DO NORTE S.A, POSTO RIBEIRINHO LTDA, ROMAGNOLE 

PRODUTOS ELETRICOS LTDA, TIM CELULAR S.A, Hidro e Elétrica Moura 

Ltda - EPP, BANCO DO BRASIL S/A, RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 

ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO ISDRA, BANCO ITAU 

S.A., RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA-ME, CONCREMAX - 

CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, SESI - SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA

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

OAB:6218/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, cassia adriana silva fortaleza - OAB:12.908, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA PAREJA 

OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54694, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A, JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI - OAB:25.430/PR, LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 

17.002, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MYRIANE 

SILVESTRE DOS SANTOS - OAB:12970/MS, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Certifico e dou fé que, conquanto devidamente intimada, a recuperanda 

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

autos, procedo à intimação do Itaú Unibanco S/A, por intermédio de seu 

patrono, para que se manifeste em 48 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286243 Nr: 3643-30.2018.811.0041

 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: JOSÉ PALACIO DOS SANTOS, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA

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

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial de fls. 28/29.

Determino à Secretaria que promova a retificação do cadastro do polo 

passivo da presente demanda, passando a constar no mesmo a Massa 

Falida de Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido liminar, opostos por José 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 16 de 586



Palacio dos Santos em desfavor da Massa Falida de Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda.

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

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

em razão da ordem proferida nos autos da falência de código nº 131740.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/26.

 Entendo por bem apreciar o pedido liminar após o decurso do prazo de 

resposta das partes, quando certamente existirão maiores elementos para 

a compreensão da matéria fática e jurídica.

Portanto, cite-se a embargada, via DJE, na pessoa do síndico, para, 

querendo, contestar o presente no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

disposição legal prevista no art. 679 do CPC c/c art. 79, §1.º do Dec. Lei 

7.661/45.

Em seguida, intime-se a falida, através do seu advogado constituído nos 

autos principais, para se manifestar, no mesmo prazo, sob pena de se 

presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Apensem-se estes embargos ao processo principal (Código nº 131740), 

com fulcro no art. 676 do CPC, certificando na ação falimentar a 

interposição desta ação.

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

seguintes do CPC.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 908478 Nr: 35830-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JAIME STOCHERO - OAB:76214 OAB/RS, 

KLÉRYSTON LASIE SEGAT - OAB:62.781 OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA. em face de GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A., pretendendo o recebimento de crédito no valor de 

R$ 321.006,53, referente a contrato de prestação de serviços de 

esmagamento de grãos.

Todavia, nos autos do processo n. 50992-05.2013.811.0041 (código 

847490), em trâmite perante este juízo, foi decretada a falência da parte 

executada, oportunidade em que se determinou a suspensão de todas as 

ações/execuções em andamento em face do grupo econômico falido.

Dessa maneira, diante da decretação da falência da executada, com 

fundamento no art. 6º, caput, da Lei n. 11.101/2005, suspendo a 

tramitação deste feito pelo prazo de um ano (art. 313, § 4º, do CPC), 

devendo a parte exequente tomar as providências cabíveis para a 

habilitação de seu crédito perante o processo falimentar, seguindo as 

balizas da Lei n. 11.101/2005.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1026353 Nr: 34961-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS PAX TRANSPORTADORA LTDA, LEONARDO 

PIO DA SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, ROSMERI VALDUGA - OAB:11.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 Vistos.

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

manifestações de fls. 58/61 e 74/75.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1008904 Nr: 27055-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN REGINA DAS NEVES ALMEIDA, LINDINALVA 

DAS NEVES ALMEIDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 952947 Nr: 1458-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA, MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Safra S/A 

em face de Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda., remetida da 

Terceira Vara Especializada de Direito Bancário para este juízo, conforme 

decisão de fls. 123/124.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Determino à Secretaria que promova a retificação do cadastro do polo 

passivo da presente demanda, passando a constar Massa Falida de 

Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda..

Cite-se a massa falida, na pessoa do administrador judicial, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Após, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Em seguida, intime-se a falida, através do seu advogado constituído nos 

autos principais, para se manifestar, no mesmo prazo, sob pena de se 

presumir aceito como verdadeiros os fatos alegados.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 952947 Nr: 1458-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA, MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

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

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

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

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1286243 Nr: 3643-30.2018.811.0041

 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: JOSÉ PALACIO DOS SANTOS, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA

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

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

 Vistos.

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

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

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

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034503-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO FRANCISCO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1034503-94.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

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

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018). 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 a Administradora 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 INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022366-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAVI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1022366-80.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

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

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018). 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 a Administradora 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 INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 
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autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1022371-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOCELI KUHN (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NOROEL RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1022371-05.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

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

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018). 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 a Administradora 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 INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001806-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LANZA MACIEL (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA (ADVOGADO(A))

SERVER PLACE LTDA - EPP (REQUERENTE)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REQUERIDO)

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1001806-20.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, objetivando a retificação do valor do seu 

crédito constante na lista de credores da recuperação judicial de Luciula 

Calçados e Acessórios Eireli. Recebo a inicial, uma vez que devidamente 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação. 

Intime-se a recuperanda para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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 presente. 

Após, vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021639-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1021639-24.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de impugnação 

de crédito formulada por Caixa Econômica Federal, objetivando a 

retificação do valor do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A e outras. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial 

de impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

de cálculo atualizada até a data da propositura da recuperação judicial 

(20.08.2018). 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 a Administradora Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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. Após, vista ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1023064-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (REQUERENTE)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))
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JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1023064-86.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito, objetivando a inclusão de 

créditos reconhecidos perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) documentos que comprovem a condição de 

hipossuficiência; b) cópia dos documentos pessoais, inclusive do 

documento que comprova o exercício da profissão (OAB); c) comprovante 

de endereço; d) cópia das sentenças nas quais foram arbitrados os 

honorários que pretende habilitar; e) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(20.02.2018); e f) certidões de trânsito em julgado das ações. 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 a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) 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; b) 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 e demais informações 

que entender pertinentes. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011594-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1011594-58.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito proposta por Hughes Telecomunicações 

do Brasil Ltda., objetivando a retificação do valor do seu crédito constante 

na lista de credores da recuperação judicial de Complexx Tecnologia Ltda. 

Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a recuperanda para se 

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

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

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

LRF, juntar 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 presente. Após, vista ao Ministério Público. 

Às providências. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011604-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1011604-05.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito proposta por HNS Américas 

Comunicações Ltda., objetivando a retificação do valor do seu crédito 

constante na lista de credores da recuperação judicial de Complexx 

Tecnologia Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com 

os documentos indispensáveis a propositura da ação. Intime-se a 

recuperanda para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, juntar 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 presente. Após, vista 

ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011897-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1011897-72.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de impugnação 

de crédito formulada por Itaú Unibanco S/A, objetivando a retificação do 

valor do seu crédito constante na lista de credores da recuperação judicial 

da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos do art. 13º da LRF, a 

petição inicial de impugnação de crédito deve ser instruída com os 

documentos comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) os documentos comprobatórios do seu crédito, na sua 

forma original ou cópia autenticada, ou seja, cópia dos contratos firmados 

com a requerida, atentando-se para a nitidez dos documentos e b) 

memória de cálculo atualizada até a data da propositura da recuperação 

judicial (30.11.2017). 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 a Administradora Judicial 

para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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. Após, vista ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013608-15.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ANTONIO GOSSN - ME (REQUERENTE)

BRUNO DE MORAES DUMBRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1013608-15.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de habilitação 

de crédito formulada por Guilherme Antonio Gossn - ME, objetivando a 

inclusão do seu crédito na lista de credores da recuperação judicial da 

empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) atos constitutivos; b) 

documentos comprobatórios de seu crédito em sua forma original ou 

autenticada (contratos, notas fiscais, entre outros); c) memória de cálculo 

atualizada até a data da propositura da recuperação judicial (20.08.2018). 

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 a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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. 

Após, vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014683-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (REQUERENTE)

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1014683-89.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito proposta por Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 

objetivando a inclusão do seu crédito na lista de credores da recuperação 

judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e outras. Nos 

termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 

origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018). 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 a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 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; b) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, 

vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021099-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1021099-73.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de impugnação 

de crédito formulada por Gerdau Acos Longos S/A, objetivando a 

retificação do valor do seu crédito constante na lista de credores da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de 

impugnação de crédito deve ser instruída com os documentos 

comprobatórios do crédito impugnado. No presente caso, verifica-se que a 

parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

dos atos constitutivos (ata, contrato social, entre outros) da parte autora. 

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 a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, juntar 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. 

Após, vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018 Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021666-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI REGINA DEBIAZI (REQUERENTE)

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n° 1021666-07.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas Para Construção Ltda. – EPP. Recebo a emenda a inicial de id. 

15828623, vez que devidamente instruída. Diante disso, cumpra-se na 

íntegra a decisão de id. 14477961. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021669-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE GUEDES MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1021669-59.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas Para Construção Ltda. – EPP. Recebo a emenda a inicial de id. 

15828947, vez que devidamente instruída. Diante disso, cumpra-se na 

íntegra a decisão de id. 14478122. Às providências. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725667 Nr: 21406-88.2011.811.0041

 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: LHS PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIANE MARQUES PARACATU 

- OAB:12177, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, TATIANA VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-B

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

FUNDIÁRIO - OAB:, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 É o relatório, decido.Do revigoramento.Verifica-se que a decisão liminar 

foi descumprida por diversas vezes e, considerando que não há fatos 

novos que justifiquem a modificação da medida liminar deferida, determino 

a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da 

demandante, para que assim possa manter-se incólume o direito dos 

demandantes, a segurança jurídica e crédito do Poder Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 752184 Nr: 4000-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA LEICO NISHIZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 820676 Nr: 26909-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIA MONTEIRO DE ARRUDA, THANIA 

MONTEIRO DE ARRUDA, FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAIARA N. OLIVEIRA 

ALTOÉ - OAB:13.662, THEMYSTOCLES FIGUEIREDO - OAB:13655

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço 

nº 001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE Requerente para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 739856 Nr: 36541-43.2011.811.0041

 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: EDILSON VALERA RUIZ, DANIELLE RONDON 

GIOVANELLA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TALON BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:13.017 / MT, LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cacilda Munhoz 

Chateaubriand - OAB:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimação das 

partes, na pessoa de seus advogados, para conhecimento do retorno dos 

presentes autos do Egrégio tribunal de justiça e, caso queiram, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 733991 Nr: 30258-04.2011.811.0041

 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: CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON VALERA RUIZ, DANIELLE RONDON 

GIOVANELLA RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CACILDA MUNHOZ 

CHATEAUBRIAND - OAB:83289/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO TALON BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:13.017 / MT, LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimação das 

partes, na pessoa de seus advogados, para conhecimento do retorno dos 
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presentes autos do Egrégio tribunal de justiça e, caso queiram, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918090 Nr: 42138-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEMES DA SILVA, MANOEL 

ANTONIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em atendimento à decisão de fl. 129, INTIMO 

as partes para, em 15 dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a 

qualificação completa, nos termos do artigo 450 do CPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1123229 Nr: 20128-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI TEREZINHA WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SOARES DE OLIVEIRA, MANOEL 

ANTONIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES - 

OAB:, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES - 

OAB:16.740/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à decisão de fls. 162/164, 

INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como para, 

em 15 dias, depositarem seu rol de testemunhas, com a qualificação 

completa, nos termos do art. 450 do CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566499 Nr: 56523-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO BELEDELLI, GLADIS BELEDELLI, SADI JOSÉ 

BELEDELLI, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, EDNA LUCIA DAL 

MOLIM BELEDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839-A/MS, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. Compulsando os autos verifico que existe decisão aguardando 

cumprimento há mais de 60 (sessenta) dias.

 2. DEFIRO o pedido de fls. 282/283 e INTIMO, via DJE, os primeiros 

acordantes para, em 05 dias, fornecerem cópia integral das matrículas dos 

imóveis, sob pena de arquivamento.

3. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões 

de fls. 399 e 401, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732351 Nr: 28526-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO BARBATO, ANA CANDELÁRIA VELLINI 

BARBATO, LUIZ VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANTONIA 

VELLINI DE ANDRADE, JOÃO RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ 

CAMPANA DE MORAES, ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, 

EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, MARIA LUCIA BUENO TRINDADE, CESAR 

DE ANGELO VELLINI, APARECIDA PERES VELLINI, VITALINO MARCUZZO, 

MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, COLONIZADORA 

TERRANORTE LTDA, JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE SOUZA, 

CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO LUIZ PADOVANI, MAIKA 

COLONIZAÇÃO LTDA, CELSO FERNANDES PADOVANI, SÉRGIO LUIZ 

DADONA, FRANCISCO FLÁVIO VITORINO, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE 

BIAGI DADONA, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:9982-B, JOSE ROBERTO ALVIM 

- OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ROBERTO 

ALVIM, para devolução dos autos nº 28526-85.2011.811.0041, Protocolo 

732351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 370485 Nr: 6471-14.2009.811.0041

 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: MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA, JOSE DA SILVA 

NUNES, WILSON NUNES DOS SANTOS, ROSALVO MANOEL DE LIMA, 

MAXIMIANO FERNANDES, APARECIDA SILVA NUNES DA COSTA, NILTON 

CESAR SILVA COSTA, JOAQUIM MOREIRA NETO, PAULO SERGIO DOS 

SANTOS, GLEUTON VIEIRA MATIAS, EZEQUIAS DE LIMA ROCHA, 

GERMINIO PEREIRA DOS SANTOS, IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO VALERIO DO NASCIMENTO, JOSE ALVES 

DE CARVALHO, SEBASTIÃO DONIZETTI DA COSTA, MAURICIO PIRES DE 

ALMEIDA, ROSIMEIRE PIRES DE ALMEIDA, OTACILIO ANTONIO DE 

ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLOPECUÁRIA FLORENCIO BONITO S/A, 

BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS ENCENHA - 

OAB:9978-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9.877-A, Ronie Jacir 

Thomazi - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10.114, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, MARCOS 

AFONSO BORGES - OAB:1129/GO, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-B/MT, NEIDE MARIA DE AZEVEDO BUONADUCE BORGES - 

OAB:9675, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VALÉRIA BUONADUCE BORGES FARIA DE SÁ - OAB:2.846

 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 PARTE AUTORA E 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 3. 

INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como em 15 

(quinze) dias, apresentar ou complementar o seu rol de testemunhas, com 

a qualificação completa destas, nos termos do artigo 450 do CPC, 

ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pelos 

advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC, bem como 

informem se prestarão os depoimentos na sede deste juízo ou em outra 

comarca.4. após, conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. 5. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 176671 Nr: 24347-55.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA VASQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 
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OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - 

OAB:10.676/MT, WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BEIRA RIO MATERIAL 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra GILBERTO VIEIRA VASQUES, visando 

a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

Em despacho inicial à fl. 252, foi deferido o pedido formulado pelo 

exequente e determinado a expedição de mandado de reintegração de 

posse no imóvel objeto da lide.

Às fls. 277/281, CREUDINEI DO NASCIMENTO RODRIGUES, manifestou nos 

autos informando ter ajuizado embargos de terceiro contra a exequente 

BEIRA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, sob o código n. 1254481, 

no qual o mesmo foi extinto sem julgamento do mérito por este juízo.

No entanto, juntou às fls. 284/285, cópia do acordão que deu provimento 

ao recurso de apelação interposto junto ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que anulou a sentença proferida por este juízo, determinado a 

instrução do feito.

Diante disto, requereu o recolhimento do mandado de reintegração de 

posse já expedido, até que se julgue o mérito dos embargos de terceiro de 

código n. 1254481, que tramitará em apenso a este.

 Decido.

 Analisando os autos de recurso de apelação de n. 

0022542-13.2017.8.11.0041, no site www.tjmt.jus.br, verifico que o 

mesmo transitou em julgado na data de 08/10/2018, sem que a apelada 

BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA recorresse da decisão.

Assim, tendo em vista que os embargos de terceiro interposto tem pedido 

liminar, e considerando que o art. 678 do CPC dispõe que a decisão que 

reconhecer suficientemente provado o domínio ou posse do embargante 

determinará a suspensão das medidas constritivas:

1. Defiro o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, até que se julgue o pedido liminar da ação de 

Embargos de Terceiro de Código n. 1254481.

A SECRETARIA DETERMINO

1. Recolha-se o mandado de reintegração de posse já expedido.

2. Certifique-se o retorno dos autos de código n. 1254481, e, em caso 

positivo, apense-se a este, remetendo-os conclusos com urgência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 370485 Nr: 6471-14.2009.811.0041

 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: MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA, JOSE DA SILVA 

NUNES, WILSON NUNES DOS SANTOS, ROSALVO MANOEL DE LIMA, 

MAXIMIANO FERNANDES, APARECIDA SILVA NUNES DA COSTA, NILTON 

CESAR SILVA COSTA, JOAQUIM MOREIRA NETO, PAULO SERGIO DOS 

SANTOS, GLEUTON VIEIRA MATIAS, EZEQUIAS DE LIMA ROCHA, 

GERMINIO PEREIRA DOS SANTOS, IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE 

CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO VALERIO DO NASCIMENTO, JOSE ALVES 

DE CARVALHO, SEBASTIÃO DONIZETTI DA COSTA, MAURICIO PIRES DE 

ALMEIDA, ROSIMEIRE PIRES DE ALMEIDA, OTACILIO ANTONIO DE 

ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLOPECUÁRIA FLORENCIO BONITO S/A, 

BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS ENCENHA - 

OAB:9978-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9.877-A, Ronie Jacir 

Thomazi - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10.114, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, MARCOS 

AFONSO BORGES - OAB:1129/GO, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-B/MT, NEIDE MARIA DE AZEVEDO BUONADUCE BORGES - 

OAB:9675, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VALÉRIA BUONADUCE BORGES FARIA DE SÁ - OAB:2.846

 Vistos.

MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA, JOSÉ DA SILVA NUNES, WILSON 

NUNES DOS SANTOS, ROSALVO MANOEL DE LIMA, MAXIMINIANO 

FERNANDES, APARECIDA SILVA NUNES DA COSTA, NILTON CÉSAR 

SILVA COSTA E OUTROS ajuizaram a presente ação de usucapião 

extraordinário contra AGROPECUÁRIA FLORENCIO BONITO S/A.

Alegam que há mais de 19 (dezenove) anos exercem a posse de parte do 

imóvel objeto da matrícula 14.820 do Livro 2 do Registro Geral de Imóveis 

do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, com área 

total de 2.667,0000ha.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 38/1831.

Inicialmente a ação foi distribuída perante a justiça federal na subseção de 

Cáceres-MT, que determinou a citação do réu, União, Estado e Município fl. 

1833.

Às fls. 1834/1839, os autores requereram a juntada de mapas e imagens.

À parte ré apresentou contestação às fls. 1860/1884.

Instruíram a defesa com os documentos de fls. 1885/1963.

Às fls. 1971/1975, o INCRA manifestou desinteresse no feito e, às fls. 

2026/2027, a UNIÃO.

À Justiça Federal declinou a competência para o juízo cível da Comarca de 

Pontes e Lacerda (fl. 2035), e à fl. 2041, foi declinado para esta vara 

especializada de Direito Agrário.

 À parte autora apresentou as provas que pretendem produzir à fl. 2048.

Em decisão exarada às fls. 2049/2053, foi determinada a citação do 

confinante Arsênio José da Silva, a citação por edital dos eventuais 

interessados, e deferido os benefícios da gratuidade da justiça a parte 

autora.

À fl. 2081, foi certificado a publicação do edital de citação e, às fls. 2089, 

certidão do senhor oficial de justiça informando não se recordar de ter 

citado o confinante Arsênio José da Silva.

Às fls. 2110/2111, foi indeferido o pedido de assistente do Banco Itaú e, 

às fls. 2112/2117, cópia do acordão que negou provimento ao recurso de 

agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú.

Os autores informaram às fls. 2143/2144 que a área de terras de 

propriedade do confinante Arsênio José da Silva foi adquirida pelo senhor 

Edivaldo José Pereira, juntando o contrato de cessão às fls. 2145/2146.

À fl. 2166, foi determinada a citação do confinante Edivaldo José Pereira, 

sendo fornecido o seu endereço pelos autores à fl. 2170, e expedido 

carta precatória à fl. 2172/2173.

Carta precatória devidamente cumprida às fls. 2182/2185.

À fl. 2186, foi determinada a citação por edital dos eventuais interessados, 

sendo publicado às fls. 2188/2193, e apresentado contestação por 

negativa geral às fls. 2194.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que não há questões preliminares a serem resolvidas; 

passo ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II e seguintes do 

CPC, passo a fixar os pontos controvertidos sobre os quais recairá a 

prova.

a) a origem da POSSE sobre o imóvel;

 b) quem a exerce atualmente e a quanto tempo;

 c) se esta POSSE é mansa e pacífica;

 d) se o imóvel possui limites definidos que são respeitados pelos vizinhos;

 f) a quem os vizinhos lindeiros reconhecem como senhor e possuidor do 

imóvel.

g) a existência de animus domini dos autores.

Para elucidar os pontos controvertidos acima, determino a produção de 

prova testemunhal e oitiva pessoal das partes.

 3. INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como em 

15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu rol de testemunhas, 

com a qualificação completa destas, nos termos do artigo 450 do CPC, 

ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pelos 

advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC, bem como 

informem se prestarão os depoimentos na sede deste juízo ou em outra 

comarca.

4. após, conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 5. Dê ciência ao Ministério Público.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008371-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

MAGNO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012075-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PIPI NETO (REQUERENTE)

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, para manifestarem acerca da certidão 

de Id. 15859201 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028594-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028594-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LUCIA DE LARA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos. Trata-se de processo selecionado para o "Mutirão MRV" 

cuja audiência de conciliação designada para tanto está agendada para o 

dia 10/10/2018, às 08:00 horas, na sala 04 do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania localizado no Fórum da Capital. Intimem-se as 

partes da referida audiência na pessoa dos seus advogados e 

encaminhem-se os autos impreterivelmente para o CEJUSC até o dia 

30/09/2018. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025478-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA MEDEIROS LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

JOAO WALTER NOETHEN (RÉU)

HELENA MARCIA BORGES NOETHEN (RÉU)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NOETHEN (RÉU)

Outros Interessados:

RAQUEL LOPES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão da 

Diligencia Negativa juntada aos autos (AR – Id. 13377894), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações de ID. 13702086 a 13702098, e documentos juntados 

aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021223-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VAGNER DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 10866139 –, 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: 1010919-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ROSA SANTANA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1027393-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

 

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

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

Requerente, para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015092-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE GERALDO DE SOUZA (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) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013555-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA PAULA ALVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019330-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

GILMAR SANTIAGO GOMES (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECKERT TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AGUIAR DE OLIVEIRA SANT'ANNA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019330-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA 

GOMES DE CASTRO, GILMAR SANTIAGO GOMES REQUERIDO: ECKERT 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A presente deprecata tramita sob a 

égide da gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no 

parágrafo único do art. 388 da CNGC. Intime-se a parte requerente para 

promover a classificação e organização dos documentos anexados na 

missiva, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado independentemente 

de cumprimento, observadas as providências pertinentes. Às 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015152-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA ROMAN DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014754-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICKSON MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013776-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVERSON PEREIRA VEIGA (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014615-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SANDONIL RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013042-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

VANDERSON BATISTA PAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010889-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013365-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO FRANCISCO MONTEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

ANTONIO NARDO GASPARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012926-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

VANILCE SANTOS DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015091-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TESKE DA ROSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014467-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VERUSKA CAMILO VILELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014425-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

DAIANE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014543-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012839-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ERIKA ROBINE DE MEDEIROS ALVES BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034063-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU (REQUERENTE)

JONY STULP (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA AGRIPEC LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034063-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU REQUERIDO: 

CEREALISTA AGRIPEC LTDA - ME Visto etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020645-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS MIGUEL MIRANDA DA MATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020645-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS MIGUEL MIRANDA DA MATA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifico nos autos que o 

exequente recolheu de forma incorreta a multa por litigância de má fé ids. 

15060283, 15060298, ou seja, como “custas judicias”, sendo o crédito 

destinado ao FUNAJURIS e não para conta única, o que inviabiliza a 

confecção do competente alvará. Desta feita, oficie-se o Fundo de Apoio 

ao Judiciário – FUNAJURIS, para que tome conhecimento do ocorrido, 

encaminhando-lhe cópia dos ids. 14815953, 15060283 e 15060298, para 

que proceda com as providências necessárias para ultimar com a 

reversão e a consequente transferência do valor recolhido indevidamente 

como “custas judiciais” para a conta única, vinculado ao presente feito. 

Ultimada as providências, conclusos para apreciação do petitório de id. 

15185055. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002362-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS ANJOS FERREIRA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002362-56.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR DOS ANJOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o patrono do exequente para 

efetuar o pagamento da multa por litigância de má fé, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, § 3°, NCPC). Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015053-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015053-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVAN FELIX DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Antes da análise da manifestação (id. 1507496), 

intime-se a requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o motivo 

de sua ausência na audiência de conciliação. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003894-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003894-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Mantido a 

sentença proferida por este Juízo (id. 13850983), cumpra-se integralmente 

as determinações (id. 5001652). Às providências. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003842-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIANA VASCONCELOS DA SILVA MORAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003842-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIANA VASCONCELOS DA SILVA MORAO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cumpra-se o 

determinado (id. 13310808). Às providências. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023871-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO (ADVOGADO(A))

NAJILA CONCEICAO SAYD PINTO (ADVOGADO(A))

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Sebastião Manoel Pinto Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023871-77.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP EXECUTADO: V. R 

COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a 

devedora, através de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento 

do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas. Na hipótese de o devedor ser representada pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 
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ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Expeça-se a 

competente carta no endereço informado (id. 15256183). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006838-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006838-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Certifique a secretaria 

deste Juízo a tempestividade do pagamento realizado pela executada (id. 

15293998), após conclusos. Às providencias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022633-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

CRISLAYNE KARINE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022633-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISLAYNE KARINE DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente, para que se 

manifeste acerca dos valores depositados pela requerida id. 15793673. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018495-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

MEIRE CRISTINA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018495-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEIRE CRISTINA DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

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

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 15319332). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

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

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017585-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017585-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor. 

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

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

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (id. 15387672). Na hipótese de o devedor 

ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 

do CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A 

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

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

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

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários 

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

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024971-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEBORA DA SILVA BISPO (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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 29 de 586



Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024971-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA DA SILVA BISPO, DIEGO BISPO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente, para 

que se manifeste acerca dos valores depositados pela requerida id. 

15816906. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027108-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE TELLES DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027108-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO HENRIQUE TELLES DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos que a 

parte autora impugnou a nomeação do perito médico judicial requerendo a 

nomeação de outro perito, ao argumento de que o perito nomeado não 

possui especialidade médica em ortopedia ou traumatologia (id. 14292380). 

Pois bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público 

ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo 

pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o 

julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é 

ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer 

profissional de sua confiança. O perito judicial presta compromisso de seu 

grau de agir com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim 

não proceda, ex vi do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo 

Civil. Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque 

o Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica 

Judicial, além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO 

o pedido da parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as 

partes para apresentarem seus quesitos. Intimem-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para realização dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025831-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

CAROLINA ROSSETO SANCHES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025831-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se dos autos que a parte autora 

impugnou a nomeação do perito médico judicial requerendo a nomeação de 

outro perito, ao argumento de que o perito nomeado não possui 

especialidade médica em ortopedia ou traumatologia (id. 14292380). Pois 

bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao 

utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, 

no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador 

decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato 

discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional 

de sua confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir 

com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, 

ex vi do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. 

Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque o 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica Judicial, 

além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido 

da parte autora e mantenho o perito nomeado. Intimem-se as partes para 

apresentarem seus quesitos. Intimem-se o perito nomeado para fixar dia e 

hora para realização dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. Intime-se o advogado do requerente para que entre em 

contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o 

mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO (ADVOGADO(A))

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

SILVIO QUEIROZ TELES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. MACIESKI 

EIRELI - ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. Mantenho a 

decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Consigno que a parte 

ré/agravante cumpriu, tempestivamente, com o disposto no artigo 1.018 do 

Novo Código de Processo Civil, conforme certidão de id 15555409. A 

informação acima foi devidamente prestada ao relator do Agravo de 

Instrumento n. 1010764-21.2018.8.11.0000, o eminente Des. Carlos 

Alberto Alves da Rocha, em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do 

Ofício n. 67/2018/GAB, expedido nesta data. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033163-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES DE JESUS (EXEQUENTE)

EDEZIO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECIO MAGNO FERREIRA ROCHA DIAS (EXECUTADO)

SABOR GOIANO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033163-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KAMILA MENDES DE JESUS EXECUTADO: GLECIO MAGNO FERREIRA 

ROCHA DIAS, SABOR GOIANO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 

Vistos etc. O autor formula pedido de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial que é disciplinada pelo art. 771 e seguintes do CPC, que 

seguem procedimento especial, ainda pedido de Indenização por Danos 

Morais e Materiais, que seguem o conhecido procedimento comum 

estabelecido pelo art. 318 do CPC/15. É evidente incompatibilidade dos 

procedimentos, visto que na primeira almeja-se o pagamento de dívida, ao 

passo que a segunda busca-se a cognição plena, configurado a 

inexistência de identidade entre a causa de pedir e os objetos, ao que 

necessário se torna a emenda à inicial, em razão do disposto no art. 327, 

§ 1º, III do CPC/15, sob pena de ser considerada inepta a exordial. Assim 

sendo, intime-se a autora para que proceda a aludida emenda à inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inépcia da inicial, bem como para que 

junte aos autos documento que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento”, nos 

termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade 
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de justiça. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e concluso. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012811-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

IZAIAS CARVALHO RICARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001848-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013001-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LUI (REQUERENTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LOPES DA SILVA (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 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14955492 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018041-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY SOCZEK SAMPAIO WAGNER (ADVOGADO(A))

LUCY SEBASTIANA LEAL DE MOURA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO GOMES (REQUERIDO)

RUTH TEIXEIRA (DEPRECADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14913103 a Id. 15025383 – 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010677-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos, bem como, no mesmo 

prazo, DEVERÃO AS PARTES, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), requerendo o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012292-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELILIA CRISTINA DA SILVA (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, para manifestarem acerca da certidão 

de Id. 15871879 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006844-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANA LINA DA SILVA (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 

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13380438 –, 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: 1005102-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILMAR DE BARROS (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. 12950458 –, 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: 1004867-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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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. 12953361 –, 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: 1006810-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA PEREIRA PIMENTA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 12957448 –, 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: 1007370-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CLETES CORREA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(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 

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13347789 –, 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: 1009789-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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 

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13439560 –, 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: 1009822-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JULIANO FERNANDES CASTANHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13513900 –, 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: 1007482-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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. 13348607 –, 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: 1008481-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (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))

 

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. 13373744 –, 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: 1007300-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EUZEBIO MACIEL (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (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 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. 13348948 –, 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: 1012480-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CICERO CANDIDO FREIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

de Id. 15872434 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012111-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ADRIELLY HELLEBRANDT DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

de Id. 15876574 postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931021 Nr: 49832-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS FESTEIROS DE SÃO 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 No que tange ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, 

fixado na sentença de fls. 110/111, retifique-se no sistema Apolo e na 

capa dos autos no que tange aos polos, comunicando-se o Cartório 

Distribuidor, bem como, determino a intimação da devedora, através de 

seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas 

(fl. 140/141).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

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

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

conhecimento.

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

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

com o § 1º do art. 523 do CPC.

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

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

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850736 Nr: 53762-68.2013.811.0041

 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: PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL LTDA - ME, 

EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE 

LTDA EPP

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

OAB:11.800/MT, THAINA DE ARRUDA COUTO - OAB:15.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

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

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais.Condeno o autor 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 causa, 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, 09 de outubro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873586 Nr: 12279-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo nº 12279-24.2014.811.0041

Código 873586

Vistos.

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

pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a 

competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue 

anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

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

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898485 Nr: 28714-73.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFOSIX COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, MAURICIO 

DOS SANTOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Rodovalho - 

OAB:OAB/GO 14.068, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de apresentação de memoriais escritos, ao que concedo 

às partes o prazo de 10 dias independentes. O prazo da autora iniciará em 

10.10.2018 e encerrará em 25.10.2018. O prazo do requerido iniciará em 

29.10.2018 e encerrará em 14.11.2018.

Após, venham-me os autos conclusos para análise e decisão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866049 Nr: 6414-20.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VICTOR FREESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OASYS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, NARA REGINA - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais, ao que REJEITO os presentes 

embargos à execução, em todos os seus termos, extinguindo-os, 

mediante resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e 

determinando o prosseguimento da execução na forma propugnada pela 

exequente, com a imediata e expressa revogação do efeito suspensivo, 

em razão do estabelecido pelo art. 1.012, § 1º, III do CPC. Condeno o 

embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa atualizado, com base no que estabelece o art. 85, § 2º do 

CPC.Traslade-se desde já, cópia da presente sentença ao feito executivo 

(art. 1.012, § 1º, III do CPC).P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa no presente feito, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 226727 Nr: 34020-38.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS, DANIEL 

PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMÍNIO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4.705, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Processo nº 34020-38.2005.811.0041

Código: 226727

Vistos.

Intimem-se os exequentes, para no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 218, 

§3º, do CPC), para manifestar-se acerca da petição de fls. 1937/1938, 

postulando o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 09 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.: 851981 Nr: 54854-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA - EPP, 

ALUIZIO CÉSAR DUARTE AMORIM, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - OAB:5982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

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

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

intimada, via DJE, na pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço completo e atualizado de seu constituído, 

a fim de viabilizar a citação deste nos autos em apenso. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913617 Nr: 39270-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. S. BRAZIL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE 

PAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BORIS CARLOS 

CROCE - OAB:208.459-SP

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

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Condeno o autor 

ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento de 

honorários da parte adversa, ao que fixo estes em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

outubro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815789 Nr: 22242-90.2013.811.0041

 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: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANA PAULA 

SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAB - CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANA BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282/MT

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9.494/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, KAMILLA TATIANY FERLE - 

OAB:290032/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Antes de apreciar o requerimento de fls. 938/939, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para que a parte autora esclareça ao Juízo se a medida 

liminar foi ou não cumprida.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838842 Nr: 43404-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 34 de 586



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES, CQS, ELIANE 

QUEIROZ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. DE SOUSA - CRECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JÚNIOR - 

OAB:267.547/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, DEVENDO providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s) VIA SISTEMA PJE, bem 

como, no prazo de 30 (trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) 

distribuição (ões). Caberá ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as 

cópias necessárias (inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775271 Nr: 28517-89.2012.811.0041

 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: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VITOR SOUSA DA MATA 

- OAB:15.698 OAB/MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16.250, 

PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:14641, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA 

- OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, consoante documento anexo.

Data: 23/11/2018

Horário: 10:00h

Local: Rua F 12, S/Nº, na unidade de Saúde do Bairro Jardim Fortaleza, 

Cuiabá – MT, tel 3617-1638 ou 98112-6678. Favor confirmar o 

agendamento por telefone. (Com Dra. Roberta Simões)

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922738 Nr: 45087-82.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL, 

ALEXANDRE JORGE KABBAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BARBOSA CABRAL - 

OAB:9340/ES, LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - OAB:4382/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 12/11/2018

Horário: 09:00h

Local: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, Ed. 

Office Tower, em Cuiabá/MT

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846198 Nr: 49823-80.2013.811.0041

 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: GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 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 

–valor R$ 8.480,00 (oito mil e oitocentos reais). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941618 Nr: 55531-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MANOEL DE ALMEIDA

 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:7.725, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 19/03/2019

Horário: 09:00h

Local: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, Ed. 

Office Tower, em Cuiabá/MT

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135777 Nr: 25460-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRINO NERIS DE ALMEIDA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVALDO CORSI 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 25460-24.2016.811.0041, Protocolo 

1135777, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910587 Nr: 37242-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEANE ANGELIM BARBOSA

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

TOCANTINS LTDA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, SULAMERICA 

SEGUROS, W & A ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CRUZ DOS 

SANTOS MELLO - OAB:17.682/MT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - 
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OAB:9.636/MT

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 98047 Nr: 13221-76.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MN, MNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPEE-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 05/03/2018

Horário: 14:30h

Local: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, Ed. 

Office Tower, em Cuiabá/MT

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914051 Nr: 39545-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:14.995-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589

 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 

– valor R$ 3.200,00 (três Mil e Duzentos). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812230 Nr: 18719-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BRAGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

informar o endereço do executado, no prazo de 10 (DEZ) dias, uma vez 

que a(s) correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).151_, tendo 

em vista que a parte não foi localizada. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796667 Nr: 3022-09.2013.811.0041

 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: LUAN HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA NAOMI YABUSAME, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160035 Nr: 35951-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI ROSA DE ARAÚJO

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento do saldo remanescente da condenação, 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.: 896764 Nr: 27459-80.2014.811.0041

 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: SEBASTIAO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934110 Nr: 51471-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RODRIGUES PADILHA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104130 Nr: 12181-68.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWANIUZE ROSA MARCOSKI DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747910 Nr: 45181-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNÁ CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 20.724

 Processo n. 45181-35.2011.811.0041

Código 747910

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.

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, 01 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033289-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (AUTOR(A))

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033289-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA DOS REIS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. ANA 

FRANCISCA DOS REIS ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” em face de BANCO PAN S/A, pretendendo, liminarmente, a 

suspensão dos descontos das prestações decorrentes do contrato de 

cartão de crédito, consignado em benefício previdenciário de 

aposentadoria, que alega não ter entabulado com a parte ré, bem como a 

exclusão ou não inclusão do seu nome em cadastros restritivos de 

crédito. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária, que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em seu benefício 

previdenciário de aposentadoria, mormente pelos fatos de haver nos 

autos prova da sua transferência e de possuir diversos outros contratos. 

Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das alegações 

vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o dano que a parte 

autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré que venha a 

ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas 

e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não 

evidenciados a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o 

risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte 

autora, bem como determino que a parte ré exiba os documentos 

comprobatórios da relação jurídica, até o final do seu prazo para 

contestação, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos que 

por meio do documento a parte autora pretendia provar (NCPC, 398 e 399). 

Deixo de designar audiência de conciliação neste momento, em razão da 

indisponibilidade do sistema de pauta eletrônica por ocasião da tentativa 

de acesso por este Juízo. Assim, após a intimação da parte autora do 

indeferimento da tutela provisória de urgência por ela almejada, voltem-me 

os autos conclusos para designação da audiência prevista no artigo 334 

do NCPC. Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028568-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA SALETE JACOBSEN RÉU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HOLDER ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA - EPP Vistos. CAMILA SALETE JACOBSEN ajuizou a 

“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDOS DECLARATÓRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E CONDENATÓRIOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E 

DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” em face de SPE BROOKFIELD 

CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e HOLDER 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA. - EPP, pretendendo, liminarmente, a 

imediata resolução do contrato e devolução dos valores pagos e 

suspensão da exigibilidade das despesas de condomínio do imóvel 

adquirido. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar O PREENCHIMENTO PARCIAL dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária, a aquisição da construtora 

corré do imóvel objeto desta ação, conforme se denota do contrato 

particular de promessa de compra e venda, havendo elementos 

comprobatórios de que não teria sido imitida na sua posse, 

consubstanciados na provável existência de vícios na unidade 

habitacional, mas sobretudo em razão do não adimplemento integral do seu 

preço, o que, em tese, embora não seja suficiente para ensejar a 

resolução incontinente do contrato e determinação da devolução dos 

valores pagos, permite a suspensão da exigibilidade das despesas de 

condomínio, em conformidade à jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça a esse respeito (STJ, REsp 1.345.331). Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que a exigibilidade 

de tais despesas condominiais, sem que a parte autora tenha sido imitida 

efetivamente na posse do imóvel, implicará em onerosidade excessiva a 

ela, dando ensejo ao seu inadimplemento e consequentemente à 

negativação do seu nome mediante protesto ou inclusão em cadastros 

restritivos de crédito. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar a 

suspensão da exigibilidade das despesas condominiais correspondentes 

a imóvel em cuja posse a parte autora não foi imitida, devendo a segunda 

requerida abster-se de negativar o nome da parte autora, sob pena de 

aplicação de multa cominatória. Deixo de designar audiência de conciliação 

neste momento, em razão da indisponibilidade do sistema de pauta 

eletrônica por ocasião da tentativa de acesso por este Juízo. Assim, após 

o cumprimento da liminar, voltem-me os autos conclusos para designação 

da audiência prevista no artigo 334 do NCPC. Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029416-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA RÉU: BANCO 

PAN S.A. Vistos. LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA 

SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

RELACÃOJURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” em face de BANCO PAN S/A, pretendendo, liminarmente, a 

suspensão dos descontos das prestações decorrentes do contrato de 

cartão de crédito, consignado em benefício previdenciário de 

aposentadoria, que alega não ter entabulado com a parte ré, bem como a 

exclusão ou não inclusão do seu nome em cadastros restritivos de 

crédito. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 
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jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária, que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em sua folha de pensão, 

mormente pelo fato de possuir diversos outros contratos com várias 

outras instituições financeiras, ressaindo ainda dos autos que os 

descontos vêm sendo feitos desde maio de 2013. Ou seja, a prova 

pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora, 

bem como determino que a parte ré exiba os documentos comprobatórios 

da relação jurídica, até o final do seu prazo para contestação, sob pena 

de serem admitidos como verdadeiros os fatos que por meio do 

documento a parte autora pretendia provar (NCPC, 398 e 399). Deixo de 

designar audiência de conciliação neste momento, em razão do sistema 

pauta eletrônica não estar funcionando por ocasião da tentativa de 

acesso por este Juízo. Assim, após a intimação da parte autora do 

indeferimento da tutela provisória de urgência por ela almejada, voltem-me 

os autos conclusos para designação da audiência prevista no artigo 334 

do NCPC. Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030242-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANDIRA GONZAGA DE MELO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. JANDIRA GONZAGA DE 

MELO ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” em face de UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à ré da obrigação em abster-se de cobrar, reajustar, as suas 

mensalidades acima dos percentuais aprovados, autorizados, pela ANS, 

bem assim em decorrência do implemento de idade, mudança de faixa 

etária, limitando-se a mensalidade no valor de R$ 1.259,50. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, 

não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária que os reajustes, da 

mensalidade tenham ocorrido de maneira abusiva, não sendo possível 

chegar-se a tal conclusão neste momento, tomando-se como base os 

percentuais autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e 

familiares, não havendo clareza se o aumento se deu em razão de 

reajuste anual ou por idade. Ou seja, a prova pré-constituída não é 

inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que eventual abusividade ou excesso do valor das 

mensalidades poderão ser repetidos ou reduzidos em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência jurídico/técnica da 

parte autora, determinando que a parte ré exiba todos os documentos 

comprobatórios da higidez dos percentuais aplicados para o 

aumento/reajuste das mensalidades decorrentes do contrato que instrui a 

presente ação e que demonstrem a legitimidade de todos os componentes 

utilizados para o seu cálculo, até o final do seu prazo para contestação ou 

até o final da fase instrutória em situação devidamente justificada, sob 

pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos que por meio do 

documento a parte autora pretendia provar (NCPC, 398 e 399). Deixo de 

designar audiência de conciliação neste momento, em razão do sistema 

pauta eletrônica não estar funcionando por ocasião da tentativa de 

acesso por este Juízo. Assim, após a intimação da parte autora do 

indeferimento da tutela provisória de urgência por ela almejada, voltem-me 

os autos conclusos para designação da audiência prevista no artigo 334 

do NCPC. Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030438-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030438-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON DA SILVA RÉU: CLARO S.A. Vistos. ROBSON DA SILVA ajuizou 

a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS” em face da CLARO S/A, pretendendo, liminarmente, a 

cominação à ré da obrigação em abster-se de cobrar os serviços relativos 
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aos pacotes de canais adicionais ao seu plano de TV por assinatura. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária que os valores contidos nas faturas referentes 

aos meses de novembro e dezembro de 2016, com vencimentos em 

25/12/2016 e 10/01/2017, nos valores de R$ 643,69 e 417,97, 

respectivamente, não correspondam a serviços que lhe tenham sido 

efetivamente disponibilizados e/ou prestados, ao passo que é possível 

verificar daquela primeira fatura a cobrança de valores correspondentes a 

serviço de telefonia móvel celular, bem assim de que houve a aplicação de 

descontos relacionados aos pacotes adicionais de TV por assinatura na 

fatura referente ao mês de fevereiro de 2017, com vencimento em 

10/02/2017, o que permite a conclusão neste momento de que os pacotes 

adicionais de TV por assinatura foram contratados e cancelados 

posteriormente. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante 

das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte 

ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será 

resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de potencial relação de consumo, inverto o ônus da 

prova, em razão da hipossuficiência da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação neste momento, em razão do sistema pauta 

eletrônica não estar funcionando por ocasião da tentativa de acesso por 

este Juízo. Assim, após a intimação da parte autora do indeferimento da 

tutela provisória de urgência por ela almejada, voltem-me os autos 

conclusos para designação da audiência prevista no artigo 334 do NCPC. 

Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior 

agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031625-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. (IUNI EDUCACIONAL S/A), pretendendo, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade das mensalidades com 

vencimento em 12/03/2018, 10/04/2018, 10/05/2018 e 10/06/2018, no valor 

de R$ 2.252,54, cada uma, e dos serviços educacionais FIES com 

vencimento em janeiro e fevereiro de 2018, respectivamente, nos valores 

de R$ 9.416,49 e R$ 4.911,41; a cominação à parte ré da obrigação de 

abster-se de criar qualquer barreira/impedimento à conclusão da sua 

graduação, tais como sansões administrativas ou pedagógicas, 

especialmente, ao seu acesso a sistemas da instituição, à sua rematrícula 

e ao aditamento do seu FIES, nos períodos letivos subsequentes, até o 

julgamento desta ação, bem como de negativar o seu nome, mediante 

protesto ou inscrição/manutenção em cadastros restritivos de crédito, em 

decorrência dos acima citados valores que pretende sejam suspensos. É 

o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a celebração de contrato de 

abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao 

estudante do ensino superior – FIES, com cobertura de 100% da sua 

semestralidade e os seus respectivos aditamentos nos semestres 

seguintes, bem como a cobrança de valores dissonantes dos seus 

respectivos termos, inclusive de valores correspondentes a obrigações 

da instituição financeira, as quais por sua vez estariam em dia. Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que a parte 

autora poderá ser impedida de participar regularmente do seu curso de 

graduação, sofrendo, inclusive, as consequências da exigibilidade dos 

malsinados valores exorbitantes dos termos do contrato havido entre as 

partes. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 
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evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à parte ré a 

suspensão da exigibilidade das mensalidades com vencimento em 

12/03/2018, 10/04/2018, 10/05/2018 e 10/06/2018, no valor de R$ 

2.252,54, cada uma, e dos serviços educacionais FIES com vencimento 

em janeiro e fevereiro de 2018, respectivamente, nos valores de R$ 

9.416,49 e R$ 4.911,41, cada um; e abstenção de criar qualquer 

barreira/impedimento à conclusão da graduação pela parte autora, tais 

como sansões administrativas ou pedagógicas, especialmente, ao seu 

acesso a sistemas da instituição, à sua rematrícula e ao aditamento do seu 

FIES, nos períodos letivos subsequentes, até o julgamento desta ação, 

bem como de negativar o nome dela, mediante protesto ou 

inscrição/manutenção em cadastros restritivos de crédito, em decorrência 

dos valores cuja exigibilidade foi suspensa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento 

injustificado da medida, limitada ao patamar de R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Deixo de designar 

audiência de conciliação neste momento, em razão do sistema pauta 

eletrônica não estar funcionando por ocasião da tentativa de acesso por 

este Juízo. Assim, após o cumprimento da liminar, voltem-me os autos 

conclusos para designação da audiência prevista no artigo 334 do NCPC. 

Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior 

agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 08 de outubro de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034132-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA GONCALINA GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez 

decorrente de Acidente do Trabalho movida em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS endereçada para a Vara Especializada 

da Fazenda Pública, mas distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o 

relato do necessário. Decido. A competência para processar e julgar a 

ação de benefício previdenciário acidentário proposta em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Isso porque, o artigo 

8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993 prevê que: “Art. 8º. O Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição 

de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e 

privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à 

inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. O INSS é isento do 

pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, 

averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja 

interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive 

nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.” Portanto, 

o INSS, como autarquia federal, usufrui de prerrogativas e privilégios 

semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a 

competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas 

comarcas em que existentes, para o processamento e julgamento das 

causas em que é parte na Justiça Comum. A propósito: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITANTE VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - AUTARQUIA FEDERAL - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - LEI Nº 8.620/93 - 

PRERROGATIVAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS - CONFLITO CONHECIDO. O 

Conselho da Magistratura através do Provimento 10/2003/CM em seu 

artigo 4º estabelece a competência das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, devendo ser interpretado extensivamente, incluindo também as 

causas em que envolvem o Instituto Nacional do Seguro Social.” (TJMT - 

CC 35453/2005, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado 

no DJE 31/01/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDA CONTRA O INSS – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

8º DA LEI 8.620/93 – CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Instituto Nacional do 

Seguro Social, organizado sob a forma de autarquia federal, insere-se na 

expressão Fazenda Pública, devendo ser-lhe dispensado o tratamento 

processual idêntico ao conferido à Administração Direta. 2. A competência 

para apreciar litígio em que figura como parte o INSS, firma-se no juízo 

especializado da fazenda pública como, de forma inequívoca, determina o 

art. 8.º da Lei n.º 8.620/93.” (TJMT - CNC n.º 31850/2005, Primeira Câmara 

Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, julgado em 

14/10/2005). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMARCA ONDE NÃO 

HÁ VARA DO JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA 

LEI 8.620/93 - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 8º da Lei 

8.620/93, deve ser dispensado ao Instituto Nacional do Seguro Social o 

tratamento processual idêntico ao conferido à Fazenda Pública, de modo 

que, passa a ser do juízo especializado da Fazenda Pública a atribuição 

para julgar ação em que a autarquia figura como parte, nas comarcas 

onde não há sede da Justiça Federal.” (TJMT - CC 31861/2005, DR. 

CLEBER F. DA SILVA PEREIRA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2006, Publicado no 

DJE 23/02/2006). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - INSS - AUTARQUIA 

FEDERAL - APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS 

TERMOS DO ART. 8º DA LEI 8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. 

Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública, processar e julgar 

lides de interesse do INSS, em face das prerrogativas processuais 

concedidas às autarquias, nos termos no art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJMT - 

CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). Diante das preclaras lições 

pretorianas encimadas, torna-se indene de dúvidas a competência 

absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca 

para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Desta feita, DECLINO, de ofício, 

o processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 

23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, do artigo 

8º da Lei n. 8.620/1993 e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Cumpra-se.
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CX CONSTRUCOES LTDA RÉU: TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

D E S E N V O L V I M E N T O  S . A ,  S E B A S T I A O  S U S S A I 

1035440-41.2017.8.11.0041 Vistos CX Construções Ltda. (nova razão 

social da Caixa Construções Ltda.), devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer, com Pedido de 

Antecipação de Tutela Específica de Urgência Initio Litise Inaudita Altera 

Pars em face de TRADEINVEST – INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

S/A, também qualificada, arguindo em síntese que em 04.07.2016 as 

partes firmaram contrato de cessão de cotas e compromisso de cessão 

de cotas de sociedade de propósito específico, bens e direitos pactuando 

a alienação e transferência de todas as cotas da empresa SPE SKY VIEW 

PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA, “da gerência da sociedade; a 

posse de seu patrimônio - incluindo o imóvel descrito no item 2 do referido 

instrumento -; bens; direitos - inclusive autorais sobre os projetos e 

demais documentos do empreendimento necessários à sua execução -; 

ativos recebíveis e passivo, ato após o qual se extinguiria toda a 

responsabilidade dos então quotistas pela empresa, a partir da data de 

transferência.” (id. 10808194 - Pág. 2) Doutro lado, a requerida teria se 

obrigado a cumprir todos os procedimentos para a concretização da 

Incorporação objeto da matricula de nº 98.170, do Segundo Serviço 

Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá-MT, cumprindo o projeto da incorporação nas especificações nele 

previstas e a finalidade a que se destina, dando reinício às obras no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato. Em 

contrapartida a requerida se obrigou, ainda, a transmitir a propriedade de 

08 (oito) unidades de apartamentos à requerente, cuja entrega das 

chaves e efetiva transmissão ocorreria com a conclusão das obras, ao 

que a demandada assumiu a posição de incorporadora e construtora do 

Edifício SKY VIEW PAIAGUÁS. O requerente afirma que cumpriu com suas 

obrigações, dentre estas a transferência da cotas da SPE da empresa 

SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 

20.759.202/0001-29, com a saída dos sócios e a admissão dos sócios 

TRADE INVEST (Requerida) e seu administrator Sr. Sebastião Sussai, ao 

que houve alteração do capital social (aumento) e a alteração da razão 

social, para TRADE SKY VIEW PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 

O requerente sustenta que o prazo para reinício das obras encerrou ao 

que até junho de 2.017, face à desconfiança, “por parte dos promitentes 

adquirentes das unidades antes da cessão, assim como a propositura de 

diversas ações judiciais, visando à rescisão de contratos, cominação de 

perdas e danos, causando graves, sérios, e até irreparáveis prejuízos à 

CEDENTE,” (id. 10808194 - Pág. 5) realizou notificação do requerido para 

que desse reinício às obras no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de ser promovida a rescisão contratual. Segundo a requerente as 

notificação foi recebida por AR (Aviso de Recebimento), em 16/6/2017, 

pela Requerida, em Americana – SP, conforme assinatura do próprio 

Representante, Sr. Sebastião Sussai, ao que encaminhou-se, ainda, 

notificação para o Sr. Mário Mansur, representante da Ré em Cuiabá, cujo 

AR foi recebido em 21/6/2017, mas estes quedaram-se inertes. Alega, 

ainda, que no bojo da ação de n. 1000257-92.2016.8.26.0019, em trâmite 

na 2ª Vara Cível do Foro de Americana, houve decreto de falência da 

empresa TRADEINVEST - EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA, 

impede aos representantes da aludida pessoa jurídica em realizar atos de 

comércio, o que reforçaria o pedido de rescisão contratual. Nesse sentido, 

pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a requerida: “a) que 

se abstenha de praticar quaisquer atos de incorporação, de alienação de 

unidades do citado empreendimento, sob pena de nulidade; b) 

DETERMINAR a RESTITUIÇÃO à Autora, desde já, as cotas da SPE SKY 

VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA., incluídos, 

consequentemente, todos os bens e direitos aos CESSIONÁRIOS, por por 

alteração a ser procedida, MEDIANTE REGISTRO DA DECISÃO na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, permitindo, assim, que se prossiga 

nas ações da incorporação e na edificação e entrega do empreendimento, 

sob pena de prejuízos irreparáveis para a Autora e para os adquirentes; 

ou, alternativamente, oficiando-se a JUCEMAT para que proceda o 

cancelamento da 5ª Alteração Contratual (Instrumento Particular de 

Alteração Contratual) da empresa SPE SKY VIEW PAIAGUAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 20.759.202/0001-29, realizada em 

15/7/2016 e protocolada na JUCEMAT em 26/7/2016, retornando as cotas 

para a Autora, a fim de que possa prosseguir com os atos de 

incorporação e edificação, encontrando parceiros ou interessados com 

respaldo financeiro, para a entrega do empreendimento aos adquirentes, 

terceiros de boa fé, tudo isso sob pena de multa diária de R$5.000,00 

(cinco mil reais);” Em decisão do id. 10864100, ratificou-se o valor da 

causa para R$11.636.719,96 (onze milhões seiscentos e trinta e seis mil 

setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). Indeferiu-se a 

gratuidade, deferindo-se, entretanto, o parcelamento das custas, 

consoante estabelece e autoriza o art. 468, § 7º da CNGC. Deferiu-se, 

ainda, a tutela de urgência vindicada na inicial determinando-se: “a) 

Intimação da requerida para que abstenha, imediatamente, de praticar 

quaisquer atos de incorporação, de alienação de unidades do citado 

empreendimento, sob pena de nulidade e multa R$15.000,00 (quinze mil 

reais) para cada ato praticado em descumprimento à presente decisão; b) 

À requerida para que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a restituição 

à Autora das cotas da SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS 

LTDA., incluídos, consequentemente, todos os bens e direitos ao 

CESSIONÁRIO/REQUERENTE, por alteração a ser procedida, mediante 

registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, comprovada nos 

autos, assim, que a autora assuma a posição anterior no empreendimento, 

possibilitando-lhe prosseguir com os atos de incorporação e edificação, 

encontrando parceiros ou interessados com respaldo financeiro, para a 

entrega do empreendimento aos adquirentes, terceiros de boa fé, tudo 

isso sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais), até o limite 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Ressalvo que na hipótese das 

medidas impostas se mostrarem incapazes de alcançar a finalidade 

perseguida na inicial, e existindo provocação da parte, venham-me os 

autos conclusos para avaliação da adoção da providência pleiteada pela 

parte de modo alternativo na inicial, concernente à expedição de ofício à 

JUCEMAT.” (10864100 - Pág. 4/5). A autora comunicou a interposição de 

recurso de agravo de instrumento (id. 11492138) e passou a recolher as 

custas processuais (id. 11546960). A requerida comunicou a interposição 

de recurso de agravo de instrumento (id. 11674614). Realizada audiência 

de conciliação (id. 11798917), esta restou inexitosa. O eg. TJMT 

comunicou a concessão de efeito suspensivo aos efeitos da tutela de 

urgência concedida nos autos, no bojo do RAI n. 

1001083-27.2018.8.11.0000 interposto pela requerida (id. 11833077). Em 

despacho do id. 11895468 determinou-se a colheita de manifestação do 

autor, quanto ao pleito formulado pelo requerido em audiência de 

conciliação, concernente a designação de sessão de mediação. A 

requerida apresentou contestação (id. 12087021). O requerente 

manifestou-se nos autos (id. 12650087), pugnando pela juntada de acordo 

entabulado entre as partes (id. 12650095 - Pág. 1/4). Antes da 

homologação do acordo, determinou-se ao requerente a comprovação do 

pagamento das custas. O requerido apresentou comprovante de 

recolhimento de parcela das custas pendentes (id. 13573189 e 

14005100). Determinou-se a remessa dos autos à contadoria (id. 

13990059) para elaboração do cálculo das devidas custas processuais, 

com base na decisão (id. 10864100) que retificou o valor da causa. A 

contadoria informou (id. 14340693) que as custas processuais foram 

recolhidas em sua integralidade, conforme comprovantes juntados em ID’s: 

11546969, 13573218, 14005107 e guias nºs 22522, 36961, 74442, não 

havendo custas processuais remanescentes a serem liquidadas e 

apontou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser quitado pelo 

requerente. Calha ponderar que através de comunicação do id. 14474327, 

o eg. TJMT comunicou o julgamento do RAI n. 1001083-27.2018.8.11.0000, 

com o desprovimento do recurso manejado pela requerida e a manutenção 

da r. decisão deste Juízo. A requerida em manifestação do id. 15033162, e 

em consonância com o pleito já formulado pelo requerente (id. 12650087), 

pleiteou a homologação do acordo juntado aos autos. Em decisão do id. 

15045697, determinou-se o recolhimento das custas apontadas pela 

contadoria (id. 14340693), sob pena de cancelamento da distribuição. A 

autora compareceu nos autos (id. 15236824), procedendo comprovação 

do pagamento das custas pendentes (id. 15236828) e afirmando que a 

requerida teria descumprido o acordo entabulado entre as partes, na 

medida em que “...não procederam a restituição das cotas sociais da 

empresa SPE SKY VIEW PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS LTDA., tampouco 

efetivaram a devolução de todos os bens e direitos elencados no 

respectivo contrato societário, como consignado na petição de acordo:

(...)” (id. 15236824 - Pág. 1). Pleiteou-se, assim, a “...expedição de Ofício 

para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, para que 

proceda a transferência das cotas da empresa SPE SKY VIEW PAIAGUAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA. para a Requerente, cumprindo, assim, a r. 

Decisão que deferiu a tutela de urgência, confirmada pela 4ª Câmara de 

Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
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tudo isso sem prejuízo da multa já decretada.” (id. 15236824 - Pág. 2), bem 

como a intimação da requerida para que procedesse a “...devolução de 

todos os bens e direitos elencados no respectivo contrato societário, bem 

como para que se abstenha de praticar quaisquer atos de incorporação, 

de alienação de unidades do citado empreendimento,(...)” (id. 15236824 - 

Pág. 3). Oportunizou-se ao requerido manifestar-se acerca das arguições 

do autor (id. 15280746), ao que a mesma peticionou nos autos (id. 

15521482), insistindo na homologação do acordo entabulado entre as 

partes, e afirmando estar cumprindo as condições do acordo firmado, ao 

que alegou que a obrigação de envio de minuta de alteração contratual, 

devidamente assinada não tinha prazo assinalado para sua execução, ao 

que aguardou a homologação judicial do acordo para cumprimento da 

obrigação entabulada. Apesar da manifestação da requerido, o autor 

compareceu nos autos (id. 15566019) reafirmando o descumprimento das 

obrigações assumidas, ao que apresentou documentos. Face aos 

documentos apresentados, oportunizou-se à requerida a manifestação 

acerca dos mesmos (id. 15577191), ao que a requerida compareceu nos 

autos (id. 15820848). É o necessário relato. Fundamento e Decido. Ab 

initio, é de se consignar que a demora na homologação do acordo 

entabulado entre as partes se deu em razão da ausência tempestiva das 

custas processuais pelo requerente. Ultrapassada a aludida questão, é de 

se consignar que nenhuma das partes pleiteia a desistência do acordo 

apresentado em Juízo. Na realidade o requerente pretende o 

prosseguimento do feito, sem a homologação do acordo em razão do 

descumprimento do mesmo pelo requerido. Doutro lado, a requerida insiste 

de modo explícito na homologação do acordo entabulado entre as partes. 

É relevante consignar que a presente demanda possuía como pedido de 

mérito a “...rescisão do contrato, com a anulação da transferência de 

cotas realizadas pela já narrada 5ª alteração contratual da SPE, bem como 

a condenação da Requerida e a indenização por perdas e danos, que 

deverá ser apurada em liquidação de sentença, além da incidência da 

multa contratual.” (id. 10808194 - Pág. 21). O acordo entabulado entre as 

partes estabelece a rescisão do contrato entabulado entre as partes (id. 

12650095 - Pág. 1) e os aditivos, bem como o retorno dos ativos e 

contratos à requerente. Estabeleceu-se, ainda, o retorno à autora de “... 

todas as unidades comercializadas do empreendimento, a fim de que a 

autora possa prosseguir com os atos de incorporação e edificação, para 

entrega do empreendimento aos adquirentes, terceiros de boa fé, sendo 

que a autora passará a ser a única responsável frente a esses 

adquirentes, inclusive se acionada judicial ou extrajudicialmente, ainda que 

em nome da Requerida.” (id. 12650095 - Pág. 2). Acordou-se, ainda, que: 

“A requerida compromete-se a encerrar as operações financeiras que 

realizou em nome da SPE TRADE SKY VIEW PAIAGUÁS 

EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, inclusive com o encerramento da conta 

corrente 03004061-1, agência 0278, de Americana, mantida junto à Caixa 

Econômica Federal, arcando com os custos de despesas devidos para tal 

extinções, responsabilizando-se por todo e qualquer dano anterior a 

presente avença, devendo comprovar tais extinções, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do presente acordo. Ademais, a Requerida declara 

nesse ato que arcará com todos os passivos contraídos sob sua gestão 

em nome da SPE TRADE SKY.” (id. 12650095 - Pág. 2) Estabelecidos os 

referidos aspectos, há de se consignar o entendimento deste Juízo quanto 

a necessidade de homologação do acordo entabulado entre as partes, na 

medida em que a eficácia da transação independe da homologação 

judicial. Nesse sentido, o art. 200 do CPC estabelece: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais.” (grifo nosso)[1] Evidente, portanto, que a 

transação vem a ser um dos institutos do Direito Civil, caracterizando-se 

por ser negócio jurídico bilateral no qual as partes, mediante concessões 

mútuas, celebram acordo para resolver relações jurídicas controvertidas, 

produzindo seus efeitos mesmo antes da homologação judicial. Após 

celebrada, obriga as partes contraentes, sendo irretratável. Sobre a 

matéria, o prof. Humberto Teodoro Júnior, assim leciona: “A transação, 

como negócio jurídico destinado a extinguir litígio já deduzido em juízo, tem 

dois momentos distintos de eficácia: a) entre as partes, o ato jurídico é 

perfeito e acabado logo que ocorre a declaração de vontade convergente 

de ambos os litigantes; b) para o processo, como fator de extinção da 

relação processual pendente, o efeito se dá no momento em que o juiz 

homologa o negócio concluído entre as partes. A homologação é, pois, ato 

jurisdicional dotado, também, de dupla eficácia, já que, a um só tempo, põe 

fim à relação processual em curso, e outorga ao ato negocial das partes a 

qualidade de ato processual, com aptidão para gerar a res judicata e o 

título executivo judicial, conforme a natureza do acordo (arts. 269, nº III, e 

475-N, nº III). O só acordo de vontades entre os litigantes, assim, já é 

negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito. A sentença 

não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver 

transação antes do ajuizamento da ação, e, em tal hipótese, nenhuma 

necessidade há de sujeitar-se o negócio jurídico à aprovação da 

autoridade judiciária (Cod. Civ.de 2002, arts. 840 e 842). Quando o dissídio 

já está posto em juízo, necessária se torna a homologação porque seu 

efeito vai repercutir sobre a relação processual, que é de direito público e 

envolve também o juiz, único sujeito processual que tem poderes para 

extingui-la. Um vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha 

concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento 

unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em 

Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, 

inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam 

definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna 

possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa" (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030 – grifo 

nosso) Por isso, enquanto não rescindida regularmente a transação, 

nenhuma das partes pode impedir, unilateralmente, que o juiz da causa lhe 

dê homologação, para pôr fim à relação processual pendente. O certo é 

que, concluído, em forma adequada, o negócio jurídico entre as partes, 

desaparece a lide, e sem lide não pode o processo ter prosseguimento. 

Se, após a transação, uma das partes se arrependeu ou se julgou lesada, 

nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a 

lide primitiva já está extinta. Só em outro processo, portanto, será possível 

rescindir-se a transação por vício do consentimento. O arrependimento ou 

a denúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a 

transação, mesmo antes da homologação judicial.” (Curso de Direito 

Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 319 – grifo nosso) Com 

efeito, (...)A transação é um negócio jurídico perfeito e acabado que 

independe de homologação judicial para produzir efeitos. Após celebrada, 

obriga as partes contraentes, sendo irretratável. - Afastada a hipótese de 

anulação de transação por não ter sido demonstrado nos autos a 

existência dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa, a macular a validade do termo de transação. (art. 1030 do 

antigo Código Civil, vigente à época da celebração do acordo) Apelação 

improvida.” (TRF-5 - AC: 428265 PB 2007.82.00.002437-9, Relator: 

Desembargador Federal Jose Maria Lucena, Data de Julgamento: 

25/10/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - 

Data: 13/12/2007 - Página: 761 - Nº: 239 - Ano: 2007) “REGIMENTAL - 

DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PORQUE EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 

SUPERIOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO - POSTERIOR ARREPENDIMENTO UNILATERAL - 

CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO 

PROVIMENTO. Apresentado acordo e homologado por sentença, o 

arrependimento unilateral não enseja sua anulação, salvo se ilícito seu 

objeto, incapazes as partes ou irregular o ato.” (AgR 157740/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 03/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014) “Já protocolada a petição 

em Juízo, entendem alguns julgados que com a assinatura a conciliação se 

torna irretratável, independentemente da homologação judicial.” (RT 

497/87, RJTJESP 45/64). “Dispensada também, se não versar sobre 

direitos contestados em juízo (RT 702/120, RJTJESP 113/301), uma vez 

que sua eficácia entre as partes independe de homologação judicial.” (RT 

669/103, Lex-JTA 142/328) “Entendeu a Turma, em julgamento unânime, 

que acordo firmado entre as partes, ainda que não homologado, não está 

sujeito a desfazer-se pela vontade unilateral de um dos transigentes, pois 

a eficácia e a validade da transação independem da homologação judicial. 

No que se refere aos efeitos processuais é que se torna indispensável a 

homologação judicial, servindo tão-só para dar cabo ao processo 

resolvendo-se o mérito. No caso vertente, a homologação do acordo não é 

possível, vez que processo já findo com sentença transitada em julgado e 

arquivado.” (TJDF - 20080020184479AGI, Rel. Des. Convocado 

ANTONINHO LOPES. Data do Julgamento 03/06/2009) O c. STJ possui 

entendimento similar, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

TRANSAÇÃO. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. VALIDADE. 

HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.- A circunstância 

de constar no instrumento de mandato apenas a designação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 43 de 586



"procuração ad judicia", não lhe retira a validade de poderes especiais 

constantes expressamente do corpo do instrumento (art. 38 do CPC). 2 - É 

impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que 

não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as 

suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e 

sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial 

quanto à pessoa ou coisa controversa" (Código Civil de 2002, art. 849; CC 

de 1916, art. 1.030). 3.- Recurso Especial provido. (REsp 825425, relator 

Ministro Signei Benetti, data do julgamento 18-5-2010 – grifo nosso) 

“PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, 

III, CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO 

POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTE. 

RECURSO PROVIDO. I – Homologado o acordo e extinto o processo, 

encerra-se a relação processual, sendo vedado a uma das partes, que 

requerera a homologação, arguir lesão a seus interesses, somente 

podendo fazê-lo em outro processo. II – Conforme registra a doutrina, se 

“o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, 

impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que 

ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de 

vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos 

autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os 

contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, 

violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. 

Civ., art. 1.030)”. (REsp 331059 / MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, data do julgamento 26-8-2003 – grifo nosso) Ante todo o 

exposto, não verifico óbice na homologação do acordo entabulado entre 

as partes (id. 12650095 - Pág. 1/4). Destarte, HOMOLOGO a transação 

realizada entre as partes (id. 12650095 - Pág. 1/4) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA a 

fase de conhecimento, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários conforme estabelecido no acordo Com 

relação a alegação de descumprimento do acordo, necessário se torna a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, ao que determino a 

reclassificação do presente feito. Doutro lado, é certo que o acordo 

entabulado entre as partes e homologado nesta ocasião, constituiu 

obrigações a serem adimplidas pelo requerido. Note-se, que o art. 536 do 

CPC estabelece o seguinte: Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) “§ 4o 

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.” (grifo 

nosso) Assim sendo, determino: a) Intime-se o requerido/executado para 

que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da obrigação 

estabelecida no acordo, consistente em “encerrar as operações 

financeiras que realizou em nome da SPE TRADE SKY VIEW PAIAGUÁS 

EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, inclusive com o encerramento da conta 

corrente 03004061-1, agência 0278, de Americana, mantida junto à Caixa 

Econômica Federal, arcando com os custos de despesas devidos para tal 

extinções, responsabilizando-se por todo e qualquer dano anterior a 

presente avença, devendo comprovar tais extinções, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar do presente acordo.” (id. 12650095 - Pág. 2); b) No 

mesmo prazo supra estabelecido, deve o requerido/executado “... restituir 

à autora CX Construções, a integralidade das cotas sociais da empresa 

SPE SKY VIEW PAIAGUÁS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/MF 

20.759.202/0001-29, atual TRADE SKY VIEW PAIAGUÁS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, incluídos nessa devolução, 

consequentemente, todos os bens e direitos elencados no respectivo 

contrato societário, a saber, todos os ativos do empreendimento.”, 

arcando, ainda, com os custos administrativos, extrajudiciais, taxas, 

impostos e quaisquer outras despesas para alteração do aludido quadro 

societário, conforme estabelecido entre as partes (id. 12650095 - Pág. 1) 

Por fim, no mesmo prazo, deve a executada comprovar a adoção de todas 

as providências pertinentes para que as unidades comercializadas do 

empreendimento retornem em sua integralidade à exequente/requerente 

para que a mesma possa prosseguir com os atos de incorporação e 

edificação, com a entrega do empreendimento aos adquirentes e terceiros 

de boa-fé. Na hipótese de descumprimento das obrigações no prazo 

estabelecido, incidirá a multa estabelecida no acordo entabulado entre as 

partes[2], bem como a multa de 10% e honorários advocatícios no patamar 

de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, sem prejuízo da 

“efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente,” (art. 536, CPC) e a adoção de providência 

coercitivas, conforme autoriza o § 1º do art. 536 do CPC, sem prejuízo da 

penalidade de litigância de má-fé e a responsabilização por crime de 

desobediência (§ 3º do art. 536, CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito [1] Apenas a “A desistência da ação só produzirá efeitos após 

homologação judicial.” (Parágrafo único do art. 200 do CPC) [2] “Em caso 

de descumprimento do presente acordo, a parte litigante que der causa ao 

seu descumprimento arcará com multa de 10% sobre o valor do contrato 

primitivo.” (id. 12650095 - Pág. 2)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021101-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HUGO DIAS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021101-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HUGO DIAS ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Instada a parte credora manifestou a sua 

concordância com o valor do depositado, requerendo o seu levantamento 

(id. 14957323). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a 

obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, 

do NCPC. Expeça-se os competente alvará, conforme requerido (id. 

14957323), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 8754609 pág. 01) em favor do exequente, bem como 

o deferido (id. 14816773) em favor da executada, devendo ser observado 

o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032425-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KELLEN DE SANTANA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (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 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032425-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRACE KELLEN DE SANTANA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 14957429). É o relatório. Decido. 
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Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 14957429 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 10352275 pág. 

01), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032909-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032909-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15746435). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15746435 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 10421633 pág. 

01), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021764-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021764-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROGERIO JOSE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifico nos autos que embora 

determinado o levantamento do valor depositado pela executada (id. 

14086129), devido a discussão entre as partes com relação ao valor 

apropriado, foi encaminhado os autos para a contadoria antes da 

expedição do competente alvará, ao que foi constatado o excesso de 

execução no valor de R$ 80,59 (oitenta reais e cinquenta e nove 

centavos). A executada compareceu nos autos requerendo a devolução 

do valor (id. 15241129. O exequente compareceu nos autos concordando 

com cálculo apresentado pela contadoria, requerendo o levantamento do 

valor depositado (id. 15441605). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará do valor 

correspondente ao excesso de execução em favor da EXECUTADA, 

conforme requerido (id. 14834722), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 9958997), bem como do 

valor da condenação em favor da EXEQUENTE, conforme requerido (id. 

15441605), o qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme 

a procuração (id. 9007089), devendo ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035713-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANEY MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035713-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALVANEY MARTINS DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença. A parte credora manifestou a sua concordância com o 

valor do depositado espontaneamente, requerendo o seu levantamento (id. 

15213250). Versando sobre direito/interesse de menor, o parquet 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (id. 15481655) É o relatório. 

Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais 

havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 15213250), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 10847614), 

devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo 

do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027782-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE CENI BRITTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027782-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA DE CENI BRITTO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Extrapatriminiais 

proposta por CLÁUDIA DE CENI BRITTO em desfavor de IUNI UNIC 

EDUCACIOANL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Indeferida a gratuidade (id.15382801), foi determinado a intimação da 

autora para efetuar o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção. Intimada, a 

autora compareceu aos autos (id. 15462570), permanecendo inerte 

quanto a determinação acima. É o relatório. Decido. Intimada por seu 

advogado para dar prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento 

das custas judiciárias, a autora não atendeu ao chamado judicial. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028377-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOACIR CAETANO DE SANT ANA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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 

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

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813394 Nr: 19871-56.2013.811.0041

 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: GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA, 

MARIA ETELVINA B. BARBOSA, IRACEMA MARTINS DE FREITAS, 

ANTONIA DE CASTRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ETELVINA B. BARBOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de a ação de usucapião proposta pela autora 

Gertrudes Carmelita de Almeida, em desfavor do espólio de Maria Pereira 

da Silva. Alega a autora que se apossou desde 2007 do imóvel com área 

de 250,00m² localizado na rua 61. quadra 07, casa 15, Bairro CPA III, setor 

IV, em Cuiabá-MT; que realizou benfeitorias; que cuida do imóvel 

usucapiendo com animus domini. Ao final, essencialmente requer a 

procedência do pedido para que seja declarado o domíno útil da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, conferindo-lhe a propriedade do 

imóvel objeto desta ação, sem o pagamento do imposto de transmissão, 

por se tratar de aquisição originária da propriedade, expedindo-se o 

competente mandado de averbação, para o serviço notarial e de registro 

de imóveis desta comarca.

Despacho/Decisão: A citações dos confinantes são necessárias em se 

tratando de usucapião.Apesar da informação de que a confinante Maria 

Etelvina Barbosa veio a óbito, não há documento comprobatório nesse 

sentido.Considerando que até a presente data não foi possível a sua 

citação pessoal, expeça-se edital de citação em nome da confinante ou 

seu espólio ou herdeiros com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do CPC, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça 

constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa da confinante.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106988 Nr: 13377-73.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NILSON TEIXEIRA ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca dos 

documentos de fls. 115/136, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065889 Nr: 53591-43.2015.811.0041

 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: EMERSON BEZERRA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO NUNES CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:92.202/RS, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/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 a proposta de honorários pericias fls. 500/502, no valor de R$ 

5.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910342 Nr: 37093-03.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO CASSIANO OSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:MT - 10.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:MT 7.824-B, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:

 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 22/10/2018, às 14:30 horas na avenida Hist. Rubens de Mendonça, 

nº 1856, Ed. Office Tower, sala 1403, andar 14- Bosque da Saúde, CEP 

78050-000, para dar inicio aos trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 104/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 145267 Nr: 1557-77.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENORTE - IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/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.: 1294433 Nr: 6349-83.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO ITÁLIA LTDA, BELO BRASIL SUPER 

MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP, 

BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 25, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043182 Nr: 43089-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO LEOCÁDIO ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - OAB:15.153, 

KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diogo ibraim campos - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-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 a proposta de honorários pericias fls. 500/502, no valor de R$ 

11.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1203527 Nr: 5754-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIAN CONCEIÇÃO PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA 

PENHA LIMA - OAB:21.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a embargante/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 56/60, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927485 Nr: 47959-70.2014.811.0041

 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: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO 

- OAB:23370/O, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por TERRA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS S/A em face de FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA para 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor originário de R$ 

7.223,10 (sete mil e duzentos e vinte e três reais e dez centavos), 

acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira ( 

29/03/2011) e correção monetária pelo INPC/IBGE contar do vencimento( 

29/03/2011). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894771 Nr: 26347-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE DE CAMPOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 122, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 414239 Nr: 2891-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUNORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA, JUSCELINO LIMA 

FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

213 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128484 Nr: 22384-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIFS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, 

IVO DELOJO MORAES, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, GREEN 

STAR PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BERGAMASCHI 

BRESCIANI - OAB:72.240/RS, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:56220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 Em face do carater infringente, dê-se vistas à parte autora para que se 

manifeste acerca dos embargos infringentes de fls. 298/300 e 301/302, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162718 Nr: 37067-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA REGIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerida acerca da 

petição de fls. 124, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081437 Nr: 2275-54.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA LUZ ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, EMI-KA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1053540 Nr: 48151-66.2015.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 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 a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144648 Nr: 29454-60.2016.811.0041

 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: JOSEFA DE JESUS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO 

- OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/GO N°24.549, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376, DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - 

OAB:36.528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30845, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, LUCIMER COELHO DE 

FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO, ROSANA FARTO ROTTA - 

OAB:190494/SP

 A presente ação possui causa de pedir e pedido idênticos à ação de n. 

2142-12.2016.811.0041, (Código n. 1081234) em trâmite perante o Juízo 

da 10ª Vara Cível desta Comarca.

Assim, a reunião dos processos em obediência ao que estabelece o artigo 

55 do Código de Processo Civil faz-se necessária.

Além disso, resta evidenciada a possibilidade de prolação de decisões 

conflitantes no que se refere a qualidade ou não de herdeiro, o que 

autoriza a reunião dos processos a teor do artigo 55, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Dessa forma, acolho a alegação de existência de conexão entre as 

mencionadas ações.
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Para fixação do Juízo prevento, o artigo 59 do Código de Processo Civil 

prevê que: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”.

Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que a ação perante o Juízo da 10 

Vara Cível desta Comarca foi distribuída em 21 de janeiro de 2016

Diante do exposto, e em atenção ao artigo 59 do Código de Processo Civil, 

que motiva a prevenção do Juízo, determino a remessa dos presentes 

autos ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca, onde tramita a ação de n. 

2142-12.2016.811.0041, (Código n. 1081234), para reunião das demandas 

e julgamento simultâneo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1336188 Nr: 16980-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, JUARES JORGE 

BUDIB, MARIO MARCIO SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se aos autos sob o código n. 792643.

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial juntando o contrato social atualizado da empresa executada, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083859 Nr: 3388-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775280 Nr: 28526-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MOREIRA DE ALMEIDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT

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

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 277264 Nr: 4971-78.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTÚLIA AGROPECÚARIA LTDA, IVAN 

RASADOR KONIG, VIGAND KONIG, GILSON JOSE RASADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120, ANDRÉ GUSTAVO ALBERNAZ RONDON - 

OAB:9159/MT, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - OAB:5398-A OAB/MT, 

SANDRA BERNARDES VILELA - OAB:8895

 Tendo em vista a decisão do agravo, determino a exclusão dos sócios 

Ivan Rasador Konig, Vigand Konig e Gilson Jose Rasador com a respetiva 

retificação da capa dos autos.

Defiro o pedido de fls. 265/267.

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.

No mais, determino a renumeração dos autos a partir da fl. 473.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892855 Nr: 25122-21.2014.811.0041

 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: DANIELA STEFANY SALES DA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENITA BARBIERI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHERMAN SORBONE BATISTA 

DE ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, RAIMISSON MIRANDA DE SOUZA - 

OAB:5565/RO, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523

 Defiro o pedido de fls. 276.

Assim, concedo a devolução do prazo recursal à parte ré para requerer o 

que de direito for.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 243371 Nr: 11899-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CENTRAL TELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SIMOES DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7.039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eleudes Nazaré Oliveira dos 

Santos - OAB:4276/MT, JOALDO ANDRE DA SILVA - OAB:5.781/MT

 Intime-se a parte exequente para que junte aos autos cálculo atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, expeça-se ofício ao DETRAN-MT para que libere a constrição, 

conforme decisão de fls. 206/207.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA 

- OAB:, JULLYEMERSON R.R. DE MORAES AGUIAR - OAB:15.894, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a emenda à inicial de fls. 59/62.

Expeça-se mandado de citação, observando o endereço indicado em fls. 

55.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034221-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NERES NOVAIS (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° 1034221-56.2018.8.11.0041 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034297-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EUNICE DE AMORIM SANCHES (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° 1034297-80.2018.8.11.0041 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: 1000671-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OTAVIO GONCHO (ADVOGADO(A))

DOMINIO SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

J. DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000671-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. De acordo 

com a petição anterior, os sócios da autora faleceram, ensejando a 

dissolução da sociedade. E, pela mesma petição os patronos noticiaram a 

renuncia (Id. 7140630). A par disso, intime-se a ré para requerimentos 

pertinentes. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021524-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZA RUMANIA ARANTES JACOBY (AUTOR(A))

ALOISIO FRANCISCO JACOBY JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021524-71.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Deixo de 

designar nova data para audiência de conciliação, por não vislumbrar 

essa possibilidade no caso em apreço. Tendo em vista que a parte autora 

informou o atual endereço da ré, CITE-A para apresentar defesa, em 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. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033455-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO (ADVOGADO(A))

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033455-03.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 50 de 586



pois apresentou somente um extrato bancário do ano de 2012. Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018201-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018201-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 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. 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, 10 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112978 Nr: 15923-04.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTINA UNTAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERREIRA LOPES - 

OAB:, EVANDRO PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA GOMES - 

OAB:137.473/RJ

 Certifico que, nos termos do art.482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte embargada para tomar ciência 

dos ofícios juntados às fls.235/241, que se encontra em pasta própria 

nessa secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123298 Nr: 20174-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE CELESTINO 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 CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 134/140, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 876957 Nr: 14755-35.2014.811.0041

 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: EILTON DA SILVA MONTEIRO

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 23/10/2018 às 

08:45hs, a realizar-se na Av. da flores 843,sala 11, 1º andar, bloco anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro: Jardim Cuiabá (entrada 

pela Rua das Dálias) . Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

 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: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que, nesta data, compareceu em cartório a requerente ODETE 

FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO, acompanhada de seu advogado 

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA, bem como o perito Antonio 

Ignácio Medeiros Neto para realização da perícia designada nos presentes 

autos.

Certifico também que, em virtude da juntada de Embargos de Declaração, 

nesta data, foi designada nova data para perícia, para o dia 13/11/2018, 

às 14:00, saindo os presentes intimados.

No mais, considerando a ausência da parte requerida, impulsiono os 

presentes autos encaminhando intimação ao requerido para ciência da 

data designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727541 Nr: 23423-97.2011.811.0041

 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: ALTAMIRO BELO GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDES DE OLIVEIRA, CÉLIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:258.491, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13574-B, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ELIANE CALDEIRA 

BASTOS - OAB:5003/MT, REALINDO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713 - 

OAB-MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 553/557 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 
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intimação às partes rés para apresentarem suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745447 Nr: 42590-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, MONNY V. VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/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 (quinze) dias , sobre a certidão do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786630 Nr: 40537-15.2012.811.0041

 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: WELINTON BARRINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. PERES GONÇALVES ME, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, ELISANGELA SANCHES F. DE ANDRADE - OAB:15.154/MT, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelas partes rés às fls. 

674/679 e fls. 681 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes para apresentarem suas contrarrazões 

aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929688 Nr: 49127-10.2014.811.0041

 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: ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, Oliveira & Antunes advogados 

Associados - OAB:318/98 - SC, PEDRO TORELLY BASTOS - 

OAB:28708

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 241-B/248, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 712751 Nr: 7213-68.2011.811.0041

 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: ADÃO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGARZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte ré para requerer o que entender 

de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806464 Nr: 12943-89.2013.811.0041

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFFEE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A para CONDENAR a ré COFFEE MAIS COMERCIO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, inscrita no CNPJ n. 11.069.211/0001-05 ao 

PAGAMENTO da obrigação no valor de R$ 13.607,50 (treze mil seiscentos 

e sete reais e cinquenta centavos). Referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês.Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). 

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 747176 Nr: 44416-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARÃES DE CAMPOS 

RIBEIRO, LUIZ ALBERTO DE CAMPOS RIBEIRO, MARCIA REGINA 

CAVALCANTE RIBEIRO, MARIA HELENA DE CAMPOS RIBEIRO BERRINI DA 

FONSECA, MURILO CESAR BERRINI DA FONSECA, MARIA DE LOURDES 

DE CAMPOS RIBEIRO, MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO, LAURO DE 

OLIVEIRA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MEYER DOTTO E CIA LTDA, ROSILES 

MEYER DOTTO MAMORÉ, JOSÉ MAURICIO DE PAULA CARRASCO, 

ADRIANE MEYER DOTTO CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BESSA 

MIRACHI - OAB:15119-A/MT, Dr. Jackson Mário de Souza - OAB/MT 

4.635 - OAB:, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

despejo proposta pelo ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARÃES DE CAMPOS 

RIBEIRO, devidamente representado, a fim de DECLARAR a rescisão do 

contrato e DECRETAR o despejo dos réus no prazo de 15 (quinze) 

dias.Por fim, CONDENO SOLIDARIAMENTE os réus ANDRE MEYER DOTTO 

E CIA LTDA., ROSILES MEYER DOTTO MAMORÉ, JOSÉ MAURÍCIO DE 

PAULA CARRASCO e ADRIANE MEYER DOTTO CARRASCO ao 

pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos a partir de janeiro de 2011 

até a data da efetiva devolução das chaves do imóvel. O valor das 

prestações locatícias deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação 

(artigo 397, CC). Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, 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. Deixo de deferir a Justiça 

Gratuita em favor dos réus por ausência de comprovação de que 

preenchem os requisitos necessários à concessão do referido 

benefício.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913964 Nr: 39471-29.2014.811.0041

 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: DIRCE SATUSUKI HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA, 

GERCINA DIAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015, julgo procedente os pedidos formulados nesta ação de despejo 

por falta de pagamento de aluguéis c/c cobrança e acessórios da locação 

proposta por Dirce Satusuki Hirano contra Ronnei Antônio da Silva e 

Gercina Dias de Souza Silva ao pagamento de R$ 12.707,31, referentes 

aos alugueis e encargos em atraso. A importância deverá ser corrigida 

pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC). 

Custas pelos réus, 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.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835827 Nr: 40896-28.2013.811.0041

 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: MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOIR BORDIN, LINDOMAR FERNANDES 

CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e consequentemente julgo 

EXTINTA esta ação de despejo c/c pedido de cobrança de alugueres 

proposta por Minas Lopes Empreendimentos Imobiliários LTDA contra Noir 

Bordin e Lindomar Fernandes Calixto.Custas processuais recolhidas com 

a inicial. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, eis que não 

houve a triangularização processual.Autorizo o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópia.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780157 Nr: 33679-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROMÃO DE MOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO EGOSHI, TINTTERLER ARAÚJO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e consequentemente julgo 

EXTINTA esta ação de despejo c/c rescisão contratual e pagamento de 

encargos da locação proposta por Pedro Romão de Moura Neto contra 

Marcelo Egoshi e Tintterler Araujo Pereira.Custas processuais recolhidas 

com a inicial. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, eis que 

não houve a triangularização processual.Autorizo o desentranhamento 

dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por 

cópia.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228993 Nr: 36153-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA DOS SANTOS LEITE, MARIO DIAS DE 

OLIVEIRA, MONIC HIONE NASCIMENTO SILVA, NEUZA AVELINO DE FARIA 

OLIVEIRA, MARCIA REGINA DE ARRUDA, ARILDO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, JOELI BELEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 

8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 

1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de 

interesse social.Parágrafo Único A Secretaria de Estado de Infra-Estrutura 

poderá, nos termos da lei federal, propor a doação dos bens referidos no 

caput aos Municípios ou a órgãos encarregados da habitação popular, 

instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, 

como tal reconhecida por lei.”Nesse sentido a recente jurisprudência do 

TJMT:REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - MÉRITO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA 

PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE.1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o 

Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular 

(COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há 

falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.(...)

(ReeNec 174142/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017)No presente caso a autora não comprovou a 

transferência do imóvel para o seu nome, sendo claro o interesse do 

Estado de Mato Grosso na presente lide.Desta forma, inclua-se o Estado 

de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, pois é sucessor da 

COHAB/MT.Após, por haver interesse do Estado de Mato Grosso, 

remeta-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública, eis que nos 

termos do Provimento nº 004/2008-CM é o juízo competente para analisar 

o feito.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 09 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796453 Nr: 2801-26.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Processo nº 2801-26.2013.811.0041 - Código 796453

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro pelo rito sumário proposta por 

Espolio de Fernando Barbosa dos Reis em face de Metropolitan Life 

Seguros e Previdência Privada S/A.

A p.183/185 foi nomeado como perito judicial o Dr. Flavio de Melo Ribeiro, o 

qual apresentou proposta de honorários de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) (p.194).
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Somente o réu não concordou com a proposta de honorários, requerendo 

a sua minoração. (p. 206)

Intimado, o perito judicial manteve a proposta anteriormente apresentada. 

(p. 217)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de cobrança de seguro pelo rito sumário proposta por 

Espolio de Fernando Barbosa dos Reis em face de Metropolitan Life 

Seguros e Previdência Privada S/A.

O réu se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2013 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pelo expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada veio sem nenhuma fundamentação 

técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a elaboração do 

referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais).

Intime-se a ré para que no prazo de 05 dias deposite os honorários 

periciais arbitrados.

Após, REQUISITE-SE o perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846200 Nr: 49825-50.2013.811.0041

 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: ANA BEATRIZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 188/201 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1012745 Nr: 28703-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA REGINA FERREIRA SILVÉRIO

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

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 296/371, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805404 Nr: 11867-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARTINEZ DA CRUZ, STEFANI KELLY CRUZ 

MEDEIROS, J.L.F.M (MENOR) REPRESENTANTE: MARCIA MARTINEZ DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A - RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468, RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 161/164 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846770 Nr: 50359-91.2013.811.0041

 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: CENIRA AUXILIADORA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 211/224 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1139673 Nr: 27231-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO AZEVEDO CATARINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

RENATO AZEVEDO CATARINO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124121 Nr: 20502-92.2016.811.0041

 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: ALUIZIO DE SOUZA PERNE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 
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proposta por ALUIZIO DE SOUZA PERNE em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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.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, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072383 Nr: 56365-46.2015.811.0041

 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: ANEZIO BATISTA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/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 ANEZIO BATISTA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018293 Nr: 31071-89.2015.811.0041

 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: PEDRO PAULO 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 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 PEDRO PAULO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018288 Nr: 31066-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DA SILVA URZEDO

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 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 MATEUS DA SILVA URZEDO 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, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950445 Nr: 10-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

WALTER PEREIRA DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno 

a ré também ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

900,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1166010 Nr: 38381-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DOMINGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 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 

JOSÉ PEDRO DOMINGUES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (art. 

85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1010997 Nr: 28001-64.2015.811.0041

 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: DIOMENGLEIS VIEIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA - 
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OAB:11854, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - 

OAB:17049/O, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - OAB:21420/O/ MT, VICTOR 

VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

DIOMENGLEIS VIEIRA GOMES em face de TÓKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.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$ 400,00 (art. 85, § 

8º, CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078094 Nr: 276-66.2016.811.0041

 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 HENRIQUE ALVES RICHTER

 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:

 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 LUIZ HENRIQUE ALVES RICHTER 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. 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, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1111910 Nr: 15470-09.2016.811.0041

 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: SIDNEY GOMES 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

SIDNEY GOMES DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072121 Nr: 56261-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GARDENIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 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 

MARIA GARDENIA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 

85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1043693 Nr: 43310-28.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE MARIANO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayane Ledna Almeida de 

Oliveira - OAB:19164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/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 o pedido da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por Alexandre Mariano de Oliveira 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, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081625 Nr: 2331-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDCL, JUREMA DA COSTA FARIA

 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JOÃO VITOR DA COSTA LIMA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré também ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de 

outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1111332 Nr: 15228-50.2016.811.0041

 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: MAURICIO CARDOSO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A
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 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação proposta por MAURICIO CARDOSO DA 

COSTA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Ante da 

improcedência da ação e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os 

honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da gratuidade dos 

benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade.Após o trânsito em 

ju lgado,  a rqu ive-se  com as  ba ixas  e  cau te las  de 

praxe.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119339 Nr: 18441-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CHAVES DA SILVA

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

GERAIS

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por RICARDO CHAVES DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, mediante expedição de certidão de crédito, tendo em vista 

a improcedência da ação. Expeça-se a certidão de crédito em favor do 

perito. Devolva o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1048567 Nr: 45748-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PAULO DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

VALDIVINO PAULO DE ARRUDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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.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, 09 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142966 Nr: 28684-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BACELAR DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/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 improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança proposta por JEFERSON 

BACELAR DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.Diante da improcedência da ação e 

sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais 

deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. Diante disso, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se o numerário depositado 

nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da gratuidade dos 

benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade.Após o trânsito em 

ju lgado,  a rqu ive-se  com as  ba ixas  e  cau te las  de 

praxe.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018166 Nr: 31014-71.2015.811.0041

 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: CARLA THAIZA PEREIRA RIBEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

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

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

CARLA THAIZA PEREIRA RIBEIRO em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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.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, 09 

de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1065086 Nr: 53250-17.2015.811.0041

 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: WADERSON NASCIMENTO APARECIDO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JOSÉ PEDRO DOMINGUES em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, 

§ 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028091 Nr: 35820-52.2015.811.0041
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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: ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao autor para que forneça seus dados bancários 

para posterior expedição do alvará judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 150 procedi a inclusão 

da denunciada HDI Seguros S/A no polo passivo. Ante o exposto reenvio 

a decisão para publicação, para a intimação da parte HDI Seguros S/A.

 "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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801537 Nr: 7970-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)JOANIR MARIA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912163 Nr: 38283-98.2014.811.0041

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 52, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733981 Nr: 30248-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉCIO CLEY P. GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 83, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 236236 Nr: 5295-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELULA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Maiara Fernanda Carneiro - 

OAB/MT 20.371 - OAB:, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 110, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947013 Nr: 58573-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA

 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 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 154, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte ré para efetuar o depóstio dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878413 Nr: 15747-93.2014.811.0041

 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: IRANILDO ERLES DE SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Guilherme Brito - OAB/MS 

9.982 - OAB:, Dr. Henrique Lima - OAB/MS 9.979 - OAB:, Dr. Paulo de 

Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:, FRANCIELLI SANCHEZ 

SALAZAR - OAB:15140, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 259/268, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009967 Nr: 27579-89.2015.811.0041

 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: ELIZENE ROSA LADISLAU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 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. 82/87 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725848 Nr: 21607-80.2011.811.0041

 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: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca 

dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos apresentado às 

fls. 1094/1095, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010548-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSE CARLITO DE ARRUDA (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° 1010548-68.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por José Carlito de 

Arruda em face do Banco Bradesco S.A, objetivando que seja declarada a 

inexigibilidade dos débitos que acarretaram na negativação do nome do 

autor, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por 

danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos, e recebida com 

indeferimento da tutela antecipada (ID. 7367966). Citada, o réu apresentou 

contestação e documentos, momento em que requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais (ID. 9361590). O autor impugnou a contestação (ID. 

10620430). Intimados para se manifestarem acerca das provas que 

pretendiam produzir, o autor requereu a produção de prova pericial (ID. 

11830421). O réu requereu a produção de prova documental (ID. 

11895272). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. As partes 

estão devidamente representadas e, inexistindo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito saneado. A atividade exercida pelo réu 

consiste em relação de consumo, sendo a autora consumidora final, 

circunstância esta que materializa a figura constante no artigo 2º do CDC, 

vejamos: “Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.(Grifo nosso). Já o 

réu, enquanto empresa que presta serviço, representa a figura do 

fornecedor de serviços definida pelo artigo 3º do CDC: “Art. 3º. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”. Por sua vez, o CDC define o serviço em seu 

artigo 3º, § 2º, nos seguintes termos: “§ 2º. 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, tratando-se de 

relação consumerista, este processo será analisado sobre as regras do 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, inclusive com os benefícios da 

inversão do ônus da prova – Art. 6°, VIII do CDC. Defiro a prova pericial 

requerida pelo autor para apurar a veracidade da assinatura firmada no 

contrato de Proposta de Emissão de Cartão. Em consequência nomeio 

como perito do Juízo o Sr.Thyago Jorge Machado, que deverá ser intimado 

na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

telefone (65) 8112-2338, o qual deverá realizar a prova pericial 

grafotécnica requerida. Intime-se o perito para cumprir ao encargo, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 

do Código de Processo Civil, devendo desde já apresentar sua proposta 

de honorários. Quanto aos honorários, o pagamento será feito ao final 

pelo réu, caso saia vencido, ou pelo Estado de Mato Grosso, na hipótese 

de a ação ser julgada improcedente, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita. Em seguida, intimem-se as partes para 

indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, conforme 

estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes para que 

manifestem sobre este e/ou depositem a percentual que lhe cabe. 

Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Apresentado o 

laudo, autorizo o levantamento dos honorários periciais. Cumpram-se as 

determinações acima. Após, façam-me os autos conclusos para 

designação do local e data para o início da perícia. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1032824-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MANOEL LACERDA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032824-59.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença arbitral prolatada no Procedimento Arbitral n.º 

10/2017 – Código 1342. Intime-se o devedor, através de seu patrono, para 

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

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. Não ocorrendo 

o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034481-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

HELIA MARIA ANDRADE MARINHO (AUTOR(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034481-36.2018.8.11.0041. Helia Maria de 

Andradea Marinho propôs ação declaratória de abusividade na cobrança 

dos valores das mensalidades dos planos de saúde c/c obrigação de 

obediência aos reajustes contratados c/c repetição de indébito c/c danos 

morais c/c nulidade de cláusula que impõe reajuste por mudança de faixa 

etária a idoso em desfavor de Unimed Cuiabá. Sustenta a autora ter 

firmado contrato de prestação de serviço com a ré em 01 de janeiro de 

2008, quando o valor da mensalidade era de R$ 288,25. Em outubro de 

2018, sua mensalidade é de R$ 1.501,18, verificando um aumento de 

520,79%. Alega que o aumento é flagrantemente abusivo, pois, embora se 

trate de plano de saúde coletivo, os índices para reajustes devem ser 

aqueles autorizados pela ANS para os planos individuais. Ao argumento 

de que inexiste qualquer aditamento contratual firmado entre a ré e o 

Conselho Regional de Contabilidade/MT, a autora requer o deferimento de 

tutela de urgência, para determinar a imediata redução do valor atualmente 

cobrado a título de mensalidade (R$ 1.501,18) para R$ 800,82. É o 

relatório. Decido. A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a 

necessidade de demonstração do outro. 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) In casu, 

a autora é beneficiária do plano de saúde da ré, vinculada ao contrato 

coletivo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso 

desde 01 de janeiro de 2008. Embora a mesma argumente que houve 

aumento abusivo na mensalidade, há nos autos documento emitido pela ré 

de que o reajuste não ultrapassou a sinistralidade meta adotada pela 

operadora, gerando a aplicação do índice financeiro no percentual de 

13,58% (ID 15856230). Outrossim, há nos autos documento que 

demonstra que a ré e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 

Mato Grosso discutiram sobre os reajustes. Assim, em se tratando de 

plano de saúde coletivo e, inexistindo demonstração de que a espera pelo 

contraditório acarretará perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o pedido liminar deve ser indeferido. Sobre o assunto, já decidiu 

a Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - – DEFERIMENTO DA TUTELA 

PARA QUE OS ÍNDICES DE REAJUTES SEJAM AQUELES AUTORIZADOS 

PELA ANS – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – 

REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE – 16% – ABUSIVIDADE – NÃO 

CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.273 DO CPC – 

LIMINAR RECURSAL MANTIDA - RECURSO PROVIDO. Nos contratos de 

plano de saúde coletivos, o reajuste de preços, que não poderá ocorrer 

em periodicidade inferior a doze meses, se dá por estipulação entre as 

partes e o beneficiário/usuário fica sujeito às condições estabelecidas 

pelo estipulante com a seguradora. Em havendo expressa previsão 

contratual para reajuste anual da mensalidade e não demonstrado 

qualquer indício de excesso ou abusividade no reajuste pactuado entre a 

prestadora de serviços médico-hospitalares e a estipulante em 16%, 

tem-se que não preenchidas as condições para a concessão da tutela de 

urgência, pois ausente a verossimilhança das alegações da autora. (AI 

4336/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 

23/06/2015) 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 23/11/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Defiro a Justiça Gratuita requerida pela autora (art. 98, 

CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030959-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1030959-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de reparação indenizatória por danos morais proposta por Alexandre 

Ferreira Damasceno contra MRV Engenharia e Participações S/A e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., todos 

qualificados. Narra a inicial que em 05/05/2013 o autor firmou com as rés 

contrato de compra e venda do empreendimento denominado Parque 

Chapada Diamantina, apartamento 210, do Bloco K, em Cuiabá – MT. Em 

14/10/2015 o imóvel foi entregue ao autor. Contudo, com menos de dois 

anos completos de uso, a área comum do condomínio, em especial a 

central de gás, passou a apresentar diversos problemas e, em uma 

vistoria realizada, verificou a necessidade de reparos nas tubulações de 

gás instaladas na área comum, com a substituição de conexões e 

medidores, bem como na cobertura de concreto e pintura externas das 

tubulações. Postula a concessão da tutela em sede liminar, para 

determinar que as rés realizem imediatamente os reparos constatados na 

vistoria realizada, sob pena de aplicação de multa diária. Os autos vieram 

conclusos, sendo determinada a sua emenda sob o ID 10225246. O autor, 

intimado sobre a sua legitimidade em requerer reparos na área comum do 

condomínio (ID10719633), se manifestou sob o ID 10856259. É o relatório. 

Decido. De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da 

tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante 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. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “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. 313.) In casu, apesar de o autor 
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afirmar que os problemas na central de gás vem lhe causando incomodos, 

não há nos autos nenhuma prova de que tais problemas comprometem a 

segurança do imóvel adquirido pelo autor ou da(s) pessoa(s) que nele 

vive(m). Ademais, em uma rápida consulta o sistema PJE, é possível 

verificar que foram distribuídas diversas ações com o mesmo intuito 

(reparação da central de gás do Condomínio Chapada Diamantina) sendo 

que, em algumas houve o deferimento da liminar para reparação, inclusive 

a decisão foi mantida pelo TJMT (AI 1001115-32.2018.8.11.0000), não 

havendo nos autos qualquer informação que o problema persiste. Diante 

destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito 

antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a 

espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou 

a efetivação do direito do autor, cabendo a espera para melhor elucidação 

dos fatos. Ou seja, nesta análise de cognição sumária, não foi verificado 

perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência requerida. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/01/2018 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. Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 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. Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98, CPC. Intime-se. Cuiabá-MT 10 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018077-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS (ADVOGADO(A))

FATIMA SOUSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018077-41.2017.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de 

indenização por danos proposta por Fatima Souza Guimaraes contra BV 

Financeira S.A. Citada, a ré arguiu a prejudicial de prescrição e 

apresentou o contrato que ensejou a negativação do nome da autora, 

pugnando pela rejeição do pedido inicial. Impugnação a contestação 

apresentada. É o breve relato. Decido. Postergo a apreciação da tese de 

prescrição para após a instrução, momento em que estará suficientemente 

esclarecido o termo inicial. As partes estão devidamente representadas, 

razão pela qual declaro o feito saneado. Em atenção ao disposto no art. 

357, inc. II do CPC, fixo como ponto controvertido a existência da relação 

jurídica existente entre as partes e danos ocasionados à autora. Quanto 

ao ônus da prova e havendo relação de consumo, cabe à ré fazer prova 

de que a assinatura lançada no contrato questionado é da autora, bem 

como da inexistência de danos (art. 357, inc. III do CPC). Diante dessa 

divergência, DEFIRO a prova pericial requerida e em consequência nomeio 

como perito do Juízo o Sr.Thyago Jorge Machado, que deverá ser intimado 

na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

telefone (65) 8112-2338 para realizar a prova pericial grafotécnica. 

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. 

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de prova oral. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023529-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023529-66.2016.8.11.0041 Vistos e etc. JOSE 

RIBEIRO FILHO propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados (ID: 4505009 - p. 01). O autor alega que em 28 

de agosto de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, que lhe acarretou 

fratura em membro inferior direito com incapacidade parcial permanente, 

conforme atesta boletim 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 4505062 / 4505070). A ré 

requereu habilitação dos patronos (ID 4952359/ 4952419) Citada, a ré 

ofertou defesa com documentos (ID 5513760). 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 nulidade do processo e ausência de interesse de agir. No 

mérito, defende a falta de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente automobilístico noticiado, a inexistência de prova da suposta 

invalidez, sustentando a necessidade de prova pericial. Aduz que caso 

seja condenado ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 

3º, II da Lei n. 6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna 

os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. Impugnação a 

contestação (ID 5811876). A audiência de conciliação restou infrutífera 

(ID: 9331257), oportunidade em que o autor foi submetido ao exame 

pericial por médico perito da Central de Conciliação. As partes foram 

intimadas para manifestarem o interesse no aproveitamento do exame 

pericial realizado por médico perito da Central de Conciliação (ID: 

10120650). As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 10297510/ 

10332344). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos 

do art. 12, inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar este 
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feito. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

ajuizada por JOSE RIBEIRO FILHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da preliminar de alteração do pólo 

passivo A ré requer a alteração do pólo passivo, ou seja, excluindo ela e 

incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao 

argumento de que é ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda. As 

alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Nulidade do Processo A preliminar 

de nulidade processual com base na assinatura divergente do autor na 

procuração e na declaração de hipossufiência não deve prosperar, tendo 

em vista que a assinatura oposta nesses documentos confere com a 

assinatura do RG que foi juntado no ID: 4505062 – p. 02. Com estas 

considerações, rejeito a preliminar de nulidade processual. 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: 4505064 o prévio requerimento 

administrativo. Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir. Mérito O autor foi vítima de acidente automobilístico em 

28 de agosto de 2016, conforme boletim de ocorrência (ID: 4505070). 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 5º dedo do pé esquerdo (ID: 9331257 – p. 04/05). 

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 5º dedo do 

pé esquerdo computada em 75% deve ser calculada de acordo com a 

tabela de acidentes pessoais Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos 

do pé o percentual é de 10%. Dessa forma 75% de 10% é igual a 7,5%. 

Desta feita, provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar, no percentual de 7,5%. 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 
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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 7,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 1.012,50 (mil 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 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 JOSE RIBEIRO FILHO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA 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, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 650,00 (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, 9 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000821-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000821-85.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória inexigibilidade do débito c/c tutela de urgência 

proposta por Pedro Alves Damasceno contra Energisa – Mato grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, já qualificadas e representadas nos autos. 

Relata o autor que é possuidor da unidade consumidora número 

6/328694-5 e sempre honrou suas obrigações. No entanto, recebeu fatura 

de recuperação de consumo no valor de R$1.296,49 em decorrência de 

irregularidade em seu medidor, denominada “desvio de energia no ramal de 

ligação”, referente ao período de março/2015 a agosto/2015. Informa que 

a ré realizou a vistoria, bem como a perícia no relógio de forma unilateral, 

não podendo defender-se da cobrança que lhe está sendo imputada. 

Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica. Ao final, requereu a declaração da inexigibilidade da fatura no 

valor de R$1.296,49 e a confirmação da liminar. O pedido de tutela 

antecipada foi deferido (ID. 6154151). Audiência de conciliação infrutífera 

(ID. 8678276). Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de 

documentos (ID. 9088836), defendendo a improcedência dos pedidos, ao 

argumento de que ao proceder com vistoria no sistema de energia elétrica 

do autor no dia 11/09/2015 foi identificado indícios de irregularidade. 

Sustenta que restou confirmada a irregularidade “desvio de energia no 

ramal de entrada” e que os procedimentos para constatação e aferimento 

do consumo a se recuperar se deu de forma regular. Declara que o autor 

foi notificado de todo o procedimento adotado. Aduz que não necessita de 

autorização dos usuários para retirada e aferição dos medidores e que a 

cobrança pela recuperação do consumo não faturado é devida. Defende a 

inexistência de dano moral. Impugnação à contestação (ID. 10740638). 

Instadas a manifestarem, as partes requereram o julgamento antecipado 

do feito (ID. 12375311 e ID. 12396299). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Não havendo pedido de produção de outras 

provas além das já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII do CPC (processo 

prioritário – autor idoso). A relação existente entre as partes é de 

consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova 

previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Segundo consta dos autos, o autor, 

no mês de fevereiro de 2016, recebeu fatura de cobrança de energia 

elétrica emitida pela ré no valor de R$1.296,49, referente à recuperação 

de consumo do período de março a agosto de 2015. Afirma que a ré não 

oportunizou defesa pelo autor com relação ao débito, procedendo com 

constatação de irregularidade de forma unilateral. Alega que não deu 

causa às irregularidades constatadas. Discorda das medidas de 

constatação e defende a ilegitimidade da cobrança. Citada, a ré ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida referente ao consumo 

não faturado. Argumentou que não houve irregularidades no procedimento 

adotado e que o autor foi devidamente notificado. Para sustentar a defesa, 

apresentou cópia da 2ª via de carta ao cliente n.º 328694-0, fotos de 

constatação de irregularidade, cópia de protocolo de cartas de 

recuperação de consumo kWh, cópia de Termo de Ocorrência e Inspeção 

e protocolo de entrega. Em que pese os documentos apresentados pela 

ré, não restou demonstrado que, embora haja irregularidade no medidor, 

esta foi causada por culpa do autor. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso tem o entendimento de que deve ser comprovado pelas 

concessionárias fornecedoras de energia elétrica que as irregularidades 

constatadas nos medidores de consumo foram causadas pelo 

consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA 

– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE 

EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO 

INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU 

FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA 

– COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO CONHECIDO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo 

não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude. A cobrança 

indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também 

indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja 

indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do 

valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma 

excessiva. O montante condenatório deve ser atualizado monetariamente 

pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art.406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional. O 

termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral 

por responsabilidade contratual, é a data da citação (arts. 219 do CPC e 

405 do CC/02), ao passo que a correção monetária incide a partir da 

fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ). Não há 

necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.(Ap 28207/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL - NÃO 

APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA DO 

BENEFÍCIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129, §1º, 

INC. II, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS 

DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – 

COBRANÇA INDEVIDA ALIADA À INFORMAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Diante da ausência de 

indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado na petição inicial, presume-se a concessão do benefício em 

favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de 

hipossuficiência, que sequer foi contestada pela parte contrária. O 

apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de 

energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr comprovar que 

a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se 

não restou demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao 

consumidor, é indevida a cobrança a titulo de diferença de consumo não 

faturado. A cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica e a inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito, como no caso, configuram o dano moral.(Ap 57185/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 

DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA 

À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE 

ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL 

IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a vistoria não tenha sido 

realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado 

pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que 

haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos 

causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída 

ao consumidor” (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, 

parágrafo único).A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de 

energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano 

moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do 

ato praticado. (Ap 43189/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) Assim, não restou comprovado que houve 

adulteração por parte do autor e, embora intimada, a ré informou não ter 

interesse na produção de provas. Tendo em vista que foi constatado pela 

ré, defeito no medidor da Unidade Consumidora n. 6/328694-5, e que cabia 

a ela comprovar que o referido defeito se deu por culpa do autor, não 

resta demonstrada a responsabilidade deste quanto ao consumo irregular 

de energia elétrica, de modo que não lhe pode ser imputada cobrança pela 

revisão de faturamento. Assim, inexigível o débito no valor de R$1.296,49. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

cobrado pela ré no valor de R$1.296,49 e confirmar a liminar deferida. 

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015558-30.2016.8.11.0041 Vistos e etc. GUSTAVO 

FELIPE BARBOSA DA GUIA propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em face de LIBERTY SEGUROS S/A, ambos 

devidamente qualificados (ID: 2070953 - p. 01). O autor alega que em 21 

de março de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, que lhe acarretou 

fratura em ombro e joelho esquerdo com incapacidade parcial permanente, 

conforme atesta boletim de ocorrência, boletim de atendimento e histórico 

clinico. 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 2070999/ 

2071029). A ré requereu habilitação dos patronos (ID 4524740/ 4524770). 

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID: 4585434), 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 

5513760). 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 falta de interesse de agir, 

ausência do laudo do IML. No mérito, defende a imprescindibilidade de 

produção 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 

6844577). As partes foram intimadas para manifestarem o interesse no 

aproveitamento do exame pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação (ID: 8777189). As partes não se opõem ao laudo pericial (ID: 

9048734/ 9213148). 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 GUSTAVO FELIPE BARBOSA DA GUIA em face de 

LIBERTY SEGUROS S/A. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 64 de 586



SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que 

a parte autora não realizou o requerimento da indenização do seguro 

obrigatório via administrativa, não merece acolhimento. Conforme recente 

entendimento do TJMT, a simples apresentação de contestação arguindo 

matérias de mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte 

ré em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E 

C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. Da ausência do Laudo do IML. O laudo 

do IML não se mostra indispensável, visto que, existem outros documentos 

que comprovam o nexo causal e as lesões sofridas pelo autor. Nesse 

sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - LAUDO IML - DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA DO 

ACIDENTE E DO DANO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO APRESENTADA - TABELA 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO. Para que a 

indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de 

trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” 

(art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a apresentação de laudo do IML não é 

documento indispensável para comprovação da lesão, sobretudo quando 

os relatórios médicos e boletim de acidente demonstram o nexo causal 

entre o acidente e o dano sofrido pela vítima. Conforme precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, em caso de invalidez parcial, o pagamento do 

seguro obrigatório (DPVAT) por igual, deve observar a respectiva 

proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 

19/12/2011) Mérito O autor foi vítima de acidente automobilístico em 21 de 

março de 2016, conforme boletim de ocorrência (ID: 2071014). 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 ambos os joelhos (ID: 4585434– p. 03/04). Considerando 

que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central de Conciliação 

e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, portanto, 

necessário esclarecer que a lesão incapacitante em joelho esquerdo 

computada em 50% e lesão incapacitante em joelho direito 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, 
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após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para perda completa da mobilidade de um joelho o percentual é de 25%. 

Dessa forma 25% de 25% é igual a 6,25%. E para perda completa da 

mobilidade de um joelho o percentual é de 25%. Dessa forma 50% de 25% 

é igual a 12,5%. Desta feita, provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar, no percentual de 18,75%. Com 

efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre 

o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 

conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um vinte e cinco 

reais) incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua incidência 

deve ser desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por GUSTAVO FELIPE 

BARBOSA DA GUIA em face de LIBERTY SEGUROS S/A, para condenar 

esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um vinte 

e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006846-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

REGINA ROSA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006846-17.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Regina 

Rosa de Souza Ferreira ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de antecipação de tutela contra o OI S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a inicial que a autora possui relação jurídica 

com a ré através do contrato n.º 504.691.111-2, referente à linha 

telefônica (65) 3634-0440, pagando pelos serviços o valor mensal de 

R$67,99. Alega que sem que houvesse autorização, a ré acrescentou ao 

plano serviços não contratados, o que vem gerando aumento nas faturas, 

são eles: Antivirus, Backup, EDUCA, Comodidade pacote de serviços 

inteligente 2 e ARREC TERC DOAC LBV-A AO COLAB, nos valores de 

R$16,50, R$22,26 e R$25,00. Relata que embora tenha solicitado cópia do 

contrato, a ré se negou a lhe fornecer. Afirma que tentou cancelar os 

serviços, porém, o atendimento é ineficiente, permanecendo as 

cobranças. Diante disso, requereu a antecipação de tutela para determinar 

que a ré suspendesse os serviços fornecidos sem sua autorização, bem 

como as cobranças inerentes aos mesmos. No mérito, requereu a 

procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, bem como 

determinar que a ré junte aos autos comprovantes de desconto dos 

serviços não contratados. Requereu também a condenação da ré na 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (ID. 6751780). Audiência de 

conciliação infrutífera (ID. 8678479). Citada, a ré apresentou contestação 

em que defende a improcedência dos pedidos da autora. Afirma que 

quando a autora efetuou a contratação dos serviços, no pacote vinha 

incluso os serviços aos quais vem sendo reclamados. Alega que a 

cobrança é devida e que a autora pode ter acesso ao contrato a qualquer 

momento através do sítio eletrônico (www.oi.com.br). Relata que durante 

vários meses a autora efetuou os pagamentos das faturas sem 

contesta-las, o que demonstra sua concordância com os serviços 

contratados. Defende a inexistência de danos morais, eis que não houve 

ato ilícito. Impugnação à contestação (ID. 10007618). Instadas a 

manifestar, as partes requereram o julgamento antecipado do feito 

(ID.11653009 e ID. 11717207). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O Plano de Recuperação Judicial da ré foi devidamente 

homologado no processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação do 

prosseguimento das ações que se encontravam suspensas. Não havendo 

pedido de produção de outras provas além das já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 

355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de 

Processo Civil. A autora sustenta que contratou os serviços de internet e 

telefone da ré pelo valor de R$67,99, todavia, sem prévia autorização, a ré 

passou cobrar pelos serviços Antivirus, Backup, EDUCA, Comodidade 

pacote de serviços inteligente 2 e ARREC TERC DOAC LBV-A AO COLAB, 

nos valores de R$16,50, R$22,26 e R$25,00. Acrescenta, ainda, que a ré 

se recusou a lhe fornecer cópia do contrato, bem como o cancelamento 

dos serviços. Em que pese as alegações da autora, esta não apresentou 

qualquer documento capaz de comprovar que não contratou os serviços 

reclamados, embora pudesse apresentar o contrato firmado com a ré, pois 

o mesmo está disponível através de portal eletrônico. Ademais, das 

faturas juntadas aos autos é possível verificar que os serviços 

reclamados sempre foram cobrados, não tendo a autora sequer 
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demonstra a data da contratação e data de inicio das alegadas cobranças 

indevidas, deixando dúvidas quanto suas alegações. Em que pese 

tratar-se de relação consumerista, com a aplicação das regras contidas 

no Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte autora a prova 

constitutiva de seu direito, eis que a facilitação prevista no inciso VIII, do 

art. 6º, do mencionado Diploma Legal não tem o condão de eximir o 

consumidor de provar suas alegações. Não tendo a autora, portanto, 

comprovado as suas alegações, a improcedência da demanda é medida 

que se impõe, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA –PRELIMINAR 

DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – 

ARTIGO 219 CPC/2015 – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, I, 

CPC, NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – 

DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A contagem dos prazos processuais, nos termos do artigo 

219 do CPC/2015 dar-se-á em dias úteis, sendo tempestivo o recurso de 

apelação quando interposto dentro do prazo previsto na legislação. 

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ex vi do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil. Se a parte Autora não demonstrou 

minimamente nos autos os elementos necessários a alicerçar a reparação 

pelos danos materiais e morais alegados na exordial, a improcedência da 

pretensão é medida que se impõe. (Ap 40537/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017 

Negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 

DEVER DE INDENIZAR. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito 

da parte autora, impõe-se o julgamento de improcedência da demanda, 

consoante sentença prolatada pelo juízo a quo. Existência de outras 

restrições em nome da parte autora. Súmula nº 385 do STJ. O autor conta 

com outras anotações preexistentes em seu desfavor, descabendo 

reconhecer que, em razão da inscrição promovida pela instituição 

financeira, tenha sofrido danos morais. - Sucumbência: Mantidos os ônus 

sucumbenciais em face da manutenção do julgado. Negado provimento ao 

recurso.” (TJRS; AC 194743-15.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima 

Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 22/07/2014; 

DJERS 31/07/2014) Extraído Editora Magister sob n. de ordem 83106665. 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

DE CRÉDITO. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Caso em que a parte autora 

alegou ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito 

pela requerida, com a qual a autora afirmou ter tido relação contratual. 

Disse que abriu uma conta corrente e que, na época da contratação, foi 

lhe oferecido um empréstimo, negado. Portanto, desconhece a dívida. Ao 

contatar com o réu, descobriu que tal débito originou-se de cobranças de 

encargos, no entanto afirmou que sua conta já esta desativada por mais 

de quatro anos. Requereu indenização por dano moral e a declaração de 

inexigibilidade do débito. 2. O réu, por sua vez, alegou que o autor abriu 

sua conta corrente em 29/05/2002, tomando ciência das tarifas e taxas 

referentes à solicitação da conta. Indicou diversos contratos em aberto 

(fls. 27/28), e ainda movimentações da referente conta no ano de 2010 

(fls. 39 e seguintes), contrariando as afirmações do autor. 3. A sentença 

julgou improcedente a demanda, em razão de que o autor não desincumbiu 

do seu ônus probatório, art. 333, I do CPC, pois não juntou prova mínima 

para comprovar seu direito. 4. Com efeito, não restou comprovada a 

ilegalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de devedores. O 

réu trouxe aos autos diversos contratos assinados e documentos a 

evidenciar a relação jurídica entre as partes. Não há como alegar 

desconhecimento de custos de manutenção da conta. Aliás, o autor 

afirmou no seu depoimento pessoal (fl. 24) que não efetuou a solicitação 

de cancelamento de sua conta, pois acreditou que deixando de utilizá-la, a 

conta se encerraria automaticamente. Havendo débito inadimplido, é 

permitida a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 

Tal conduta não é ilegal, constituindo, inclusive, exercício regular de 

direito. 5. Dessa forma, diante da ausência de prática de ato ilícito por 

parte da ré, fundamento da responsabilidade civil, não há falar em 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. 6. Decisão 

mantida. Recurso desprovido.” (TJRS; RecCv 21556-77.2014.8.21.9000; 

Viamão; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe; Julg. 16/07/2014; DJERS 22/07/2014) Extraído Editora 

Magister sob n. de ordem 83097734 . Posto isto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta 

por Regina Rosa de Souza Ferreira contra OI S.A. Custas e despesas 

processuais pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, 

sendo a mesma beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034413-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 184.422.718-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCUPANTES DESCONHECIDOS DO IMÓVEL RURAL (RÉU)

Outros Interessados:

UEDER SABINO (TESTEMUNHA)

GILSON PEDRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034413-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: IVANI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: OCUPANTES DESCONHECIDOS DO 

IMÓVEL RURAL Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do 

presente feito para a 2ª Vara Cível desta Comarca (Vara Especializada em 

Direito Agrário), conforme decisão de id n. 15845161. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033343-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

VALDEY ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte Autora para que junte nos autos as notas 

fiscais referentes ao serviço de plantão médico prestado em períodos 

anteriores a cobrança objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034103-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034103-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para a 7ª Vara Cível desta Comarca, pois o 

processo foi distribuído por dependência ao feito de n. 

1032938-95.2018.8.11.0041. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014950-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

WELINGTON SATURNINO LIBANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA 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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1010996-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

JEAN MARCOS DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1014620-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

VICENTE GOMES DE LACERDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1014171-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

ALTEMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

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, 10 

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: 1020532-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL SANCHES (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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 autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1018815-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADEMILSON DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1031590-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA KARINNE BARBOSA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1021437-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA DE MORAES LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1036028-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADAUTO PEREIRA DA LUZ (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1032576-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

HERIBERTO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1025586-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DOMINGOS CURADO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 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: 1005502-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

L. D. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034398-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034398-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014982-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

V. G. G. R. (AUTOR(A))

NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES OAB - 468.558.661-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1014290-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MAURIO BATISTA DA GRACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1012539-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDERLEY JOSE VALENTE (REQUERENTE)

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, 10 

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: 1012718-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CLEMENTE (AUTOR(A))

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1015411-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANE POLIANA SAMPAIO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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, 10 

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: 1003646-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GONCALVES FRAGA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 
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IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1003655-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1341855 Nr: 18176-91.2018.811.0041

 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: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE, BEATRIZ 

AUGUSTA ZAQUE DE JESUS, PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro a liminar reivindicada e, por consequência, 

determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de cód. 

87732. Apense o presente feito ao cumprimento de sentença supracitado 

e, após, translade cópia da presente para o referido processo.Citem-se os 

Embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 679 do Código de Processo Civil), consignando-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor.Vindo ou não resposta da 

Embargada, abra-se vistas dos autos ao Embargante.Cumpra-se com a 

urgência que o caso requer.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 30447 Nr: 164-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARIA AFONSO ABREU, LAURO 

AFONSO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto juarez carneiro neto 

- OAB:12548-e, ELDER COSTA JACARANDÁ - OAB:12597/MT, 

ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 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 Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793860 Nr: 181-41.2013.811.0041

 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: GERALDO DEOSDETE DA SILVA, MARINALVA GOMES 

AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, JOSÉ 

FERNANDES SILVA, WISES MARTINS MONTEIRO, ESTERLITA BARREIRA 

SILVA MONTEIRO, MARILUCE MARTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

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

OAB:OAB/MT 12.815

 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 de 

fls. 260 e 268

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874613 Nr: 13127-11.2014.811.0041

 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: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que o perito fez uma nova proposta de honorários no valor de R$ 

2.500,00, (dois mil e quinhentos reais) assim manifeste as partes no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941784 Nr: 55628-77.2014.811.0041

 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: NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA, ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066501 Nr: 53889-35.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chalé Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou o presente incidente de 

Impugnação ao pedido de Justiça Gratuita formulado por Ângelo Ismael 

Fernandes na ação de código 880243, nos termos do postulado de fls. 

04/07.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/42.

Em fls. 46/48 o Impugnado manifestou acerca da impugnação ao valor da 

causa.

Impugnação em fls. 50/51.

 Os autos vieram conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

 Trata-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita junto aos autos de 

código 880243, pelo qual pretende a Impugnante a revogação do 

mencionado benefício concedido ao Impugnado no referido feito.

No entanto, constato que nesta data proferi nos autos de Ação de 

Usucapião Extraordinária (cód. 880243), sentença sem resolução de 

mérito, visto caracterizado o abandono da causa pelo Autor, ora 

Impugnado, caracterizando assim a perda do objeto do presente incidente, 

pois acessório à ação principal.
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Diante do exposto, e por tudo que consta dos autos, ante a perda do 

objeto do presente feito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito.

 Incabível a condenação nas verbas de sucumbência e sem custas 

processuais.

Transitada em julgado, translade-se cópia da presente para os autos 

principais e arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763443 Nr: 16028-20.2012.811.0041

 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: TRR GUAPORE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR, 

TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Embargante, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Embargada para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 20486-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE 

CARVALHO, MARILENE LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SANCHES BERTAZO - 

OAB:18926-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte executada, para no prazo de 05 (cinco) dias 

,manifestar acerca da petição de fls. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 215928 Nr: 24730-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHOSFAX FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTISOLO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4684-B/MT, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para que apresente nos autos a 

planilha atuada para que seja expedição conforme fls. 223, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466817 Nr: 33898-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:21.307 PR, 

VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para apresentar a planilha 

atualizada do débito e efeutar o pagamento da guia de recolhimento para 

expedição conforme fls. 163, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242047 Nr: 384-43.1989.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM MARQUES DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 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 apresentar nos autos a 

planilha atualizada do débito e guia de recolhimento para expedição 

solitada no prazo de 05 (cinco) dias, será expedida após o seu 

deferimento.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032925-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

EXPEDITO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL CIRILO MENEZES (RÉU)

AUTO MECANICA E FUNILARIA MANOEL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Expedito da Silva Alves ajuizou a presente Ação de de 

indenização por Danos morais e Materiais pedido de Tutela de Urgência em 

face de Auto Mecânica Manoel – Mecânica Manoel – Auto Mecânica e 

Funilaria Manoel Ltda –ME e José Manoel Cirilo Menezes, ambos 

qualificados na inicial. O requerente objetiva em sede de tutela de urgência 

que os Requeridos sejam compelidos a disponibilizarem um veículo com as 

mesmas características do seu veículo, ainda que provisoriamente e, 

alternativamente, que sejam compelidos a arcar com os custos de sua 

locomoção, mediante a apresentação de recibos quinzenalmente. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Observa-se que o Requerente pretende que os 

Requeridos lhe forneçam um veículo igual ao seu ou que os mesmos 

custeiem os seus gatos com locomoção, sob o argumento que o seu 
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veículo pegou fogo enquanto o veículo estava sob os cudidados dos 

Requeridos, todavia, tal provimento não pode ser analisado liminarmente, 

pois trata da resolução parcial da lide, em claro detrimento aos princípios 

constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Inviável neste 

momento processual o deferimento da tutela pretendida, pois na verdade 

diz respeito ao mérito da presente demanda, haja vista a necessidade de 

averiguar a origem do defeito que causou dano ao veículo. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE 

VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido do Autor importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que o 

indeferimento faz-se necessário. Ademais, não vislumbro que, citados, os 

Requeridos possam praticar ou deixar de praticar atos que inviabilizem o 

cumprimento futuro da medida, bem como entendo que há perigo de 

irreversibilidade da medida. Por fim, colhe-se da Jurisprudência que “a 

antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência 

excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir 

para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221). Diante do 

exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada pelo requerente. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do 

artigo 98 do novo Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, 

bem como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale 

Sabe Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033881-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033881-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

KELY LOPES DE AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Sabe-se que a legitimidade 

das partes é uma das condições da ação. Em regra, a titularidade da ação 

vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido 

na lide. Assim, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado por lei”, conforme estabelece o artigo 18 do 

Código de Processo Civil. A causa de pedir da presente demanda está 

consubstanciada na falha de prestação de serviço. Ocorre que é 

incontroverso nos autos que a unidade consumidora n. 6/311989-8 está 

em nome da falecida Marina Lopes de Amorim, a qual possuía 4 (quatro) 

filhos e deixou bens a inventariar (id n. 15754372). Assim, em evidência a 

ilegitimidade ativa de Kely Lopes de Amorim, devendo ser regularizado o 

polo ativo, para constar o Espólio da de cujus, caso tenha sido aberto o 

inventário, ou todos os seus sucessores. Diante do exposto, determino 

que a Requerente seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo ativo da demanda e, por consequência, a representação 

processual da parte, sob pena de indeferimento da exordial. Transcorrido 

o prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033792-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON ARAUJO BATISTA (AUTOR(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAKEIBY FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033792-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERSON ARAUJO BATISTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vanderson Araújo Batista 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral e Antecipação de Tutela de Urgência em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ambos 

qualificados na inicial. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão das cobranças das faturas de recuperação de 

consumo de energia elétrica e, por consequência, que a Requerida seja 

compelida a restabelecer o fornecimento dos serviços na unidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 72 de 586



consumidora n. 6/2087163-8 e se abster de inserir o nome do Autor no rol 

dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que as faturas vieram em 

valores exorbitantes, em razão da existência de consumo não faturado, e 

que tentou solucionar o impasse administrativamente. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como na espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito resta 

evidenciada pelos documentos que instruíram a inicial, que demonstram, 

ao menos neste momento processual, que as faturas em discussão 

(janeiro/2018 e março/2018) encontram-se com consumo em valores 

exorbitantes ao se comparar com média de consumo da residência do 

Autor (id n. 15737194), fazendo presumir suposta irregularidade na 

medição. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 

n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretéritos. 

Este também é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: 

AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE 

COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA 

DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. 

FRAUDE APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, caracterizando o perigo de 

dano. Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de energia 

elétrica, bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da 

pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 

1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a qualquer tempo a presente 

decisum poderá ser modificada por este Juízo, inexistindo prejuízos à 

parte requerida, haja vista o retorno ao status quo ante. Desta forma, não 

pode o consumidor ser cobrado por faturas em discussão e nem ser 

privado de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela 

pretendida. Na mesma esteira, não há que se falar em inclusão do nome 

do Autor no rol dos órgãos de inadimplentes. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida suspenda 

a cobrança das faturas em discussão nos autos e, por consequência, 

restabeleça, no prazo de 01 (um) dia, o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora n. 6/2087163-8 e não insira o nome do 

Requerente no rol dos órgãos de proteção ao crédito. Fixo multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Determino que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, designe audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, devendo a parte Ré ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Cite-se a parte Requerida. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser cumprida 

por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. Intime-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034125-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

SIMONE SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034125-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMONE SANTANA SOARES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Simone Santana Soares 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. O Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão da exigibilidade da dívida no valor de R$ 2.199,48 

(dois mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito reais)) e, por 

consequência, que a Requerida seja compelida a não inserir seu nome no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito e nem suspenda o fornecimento dos 

serviço. Argumenta, em síntese, que a dívida se refere a uma fatura de 

energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2066649-1, que é abusiva. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 15791004 e 15791018 que 

demonstram que a fatura em discussão (julho/2018) encontra-se majorada 

ao se comparar com a média de consumo da residência da Autora, em 

razão de consumo de energia não faturado. O Superior Tribunal de Justiça 

no Recurso Especial n. 849.866/PR tem adotado o entendimento de que 

havendo suspeita de fraude cuja existência é discutida na via judicial, o 

corte de energia elétrica não pode servir como meio coercitivo à cobrança 

de débitos pretérito. Este também é o entendimento adotado pela 

Jurisprudência pátria: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS 

REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE APURADA PELA 

CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS 

ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. 

RECURSO NÃO CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e 
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pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de 

suposta fraude apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de 

medida tendente a forçar o consumidor a quitar valores apurados 

unilateralmente, sendo necessário, para tanto, a utilização do 

procedimento ordinário de cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que 

a pretensão da agravante também se revela ilegítima na medida em que "o 

corte configura constrangimento ao consumidor que procura discutir no 

Judiciário débito que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

18/02/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 

11089002387, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da 

Publicação no Diário: 10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência 

a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de corte no 

fornecimento de energia elétrica, por si só, causa à Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é 

considerado um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, não pode a consumidora ser 

privada de serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela 

pretendida. Na mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome da 

Requerente junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao 

débito em discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a concessionária 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora de n. 6/2066649-1, bem como, não insira o nome 

da Requerente junto aos órgãos de inadimplentes, tão somente em relação 

à fatura em questão (julho/2018 – id n. 15791018). Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Determino que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, designe audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, devendo a parte Ré ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Cite-se a parte Requerida. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ 

SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031894-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A. ajuizou a presente 

Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido Liminar de 

Imissão na Posse em face de Concessionária Rota do Oeste S/A, ambos 

qualificados nos autos digitais. A Requerente objetiva a imissão na posse 

na área delimitada no Memorial Descritivo de ID 15533534 e na Planta 

Cadastral contida em ID 15533538, bem como nas faixas dos acessos de 

serviços existentes e/ou a serem constituídos na BR 163, KM 484 + 465, 

localizado no Município de Acorizal/MT. A autora salienta que é uma 

concessionária federal do serviço de transmissão de energia e que tentou 

solucionar o impasse de forma amigável, oferecendo a concessionária 

Requerida a quantia de R$ 15.021,85 (quinze mil, vinte e um reais e oitenta 

e cinco centavos) a título de indenização pela servidão, mas não logrou 

êxito no intento. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. In casu, há de observar-se o rito e preceitos do 

Decreto Lei número 3.365/41 para fins de imitir o expropriante de forma 

provisória na posse do bem indicado, qual seja, a área indicada na petição 

inicial. Como disciplina a lei e já assentado na doutrina e jurisprudência, 

são requisitos para concessão da liminar pleiteada a caracterização da 

probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito se 

evidencia pelos documentos carreados com a inicial, os quais demonstram 

a necessidade de instalação do “linhão” de energia elétrica para 

proporcionar melhoria das condições de operação do sistema elétrico 

Brasileiro (Contrato de Concessão de ID 15533528, Licença Ambiental 

expedida pela SEMA/MT contida em ID 15533529, Memorial Descritivo de ID 

15533534, Planta Cadastral de ID 15533538 e Laudo de Avaliação do valor 

relativo a faixa de domínio a ser utilizada contida em ID 15533539). Por sua 

vez, o perigo de dano recai nos prejuízos acarretados pela falta de 

continuação da construção da linha de transmissão de energia elétrica, 

restando demonstrado, de forma incontestável, que a servidão 

administrativa se faz necessária, não possuindo o direito de propriedade o 

condão de neutralizar a supremacia do interesse público. Afinal, a 

Resolução Autorizativa n° 6.172 de 24 de janeiro de 2017 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL declarou a utilidade pública para fins 

de servidão administrativa, das áreas necessárias à construção e 

passagem de Linha de Transmissão, conforme se vê no documento 

juntado com a inicial (id n. 15533531). Portanto, preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do artigo 15 do Decreto Lei n. 3.365/41, defiro a liminar 

reivindicada e determino a imissão na posse da área localizada na BR 163, 

KM 484 + 865 metros e KM 403 + 765 metros, além das faixas dos 

acessos de serviços existentes e/ou a serem constituídos na BR 163, no 

município de Acorizal/MT, para construção da linha de transmissão de 

energia elétrica sobre área de responsabilidade da empresa Requerida, 

mediante o prévio pagamento indenizatório de 15.021,85 (quinze mil, vinte 

e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser depositado judicialmente na 

Conta Única vinculada ao presente feito, sem prejuízo do valor definitivo a 

ser apurado ao final da demanda. Comprovado o pagamento nos autos, 

expeça-se imediatamente o competente mandado de imissão na posse. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda 

a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028419-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 74 de 586



ALFREDO JESUS GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Ante o teor do petitório da parte Autora, 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: 1028424-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SIMAO FERREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, Ante o teor do petitório da parte Autora, 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: 1027476-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

APARECIDO JUCELIO DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Ante o teor do petitório da parte Autora, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033778-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA FERNANDES (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))

 

VISTOS, INTIME-SE a parte AUTORA para no prazo de 15(quinze) dias 

manifestar quanto a inconclusão do laudo pericial confeccionado na 

audiência de conciliação e sobre o teor da manifestação da parte 

Requerida, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para sentença INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030258-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança que a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para 

prosseguimento do feito. Estando o processo instruído com os 

documentos necessários, recebo o pedido formulado no Id 15249827, 

para emenda da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030888-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N° - 1030888-33.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, INDEFIRO o pedido de 

complementação do laudo pericial formulado pela parte Requerida no id.n. 

13722293, pois não obstante a ausência de Boletim de Ocorrência 

encontra-se juntado na exordial o Boletim de Atendimento Médico 

Hospitalar, de onde se depreende o registro da causa do acidente como 

queda de moto. Além do mais, verifico que a elaboração do laudo pericial 

judicial foi acompanhado pelo Assistente Técnico da parte Requerida, o 

qual concordou com a sua conclusão sem fazer qualquer ressalva, como 

também não há qualquer parecer subscrito por ele a fim de subsidiar o 

pedido. Intimem-se e voltem os autos conclusos para prolação da 

sentença. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034350-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA YARID RECCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Pedido de Registro Tardio de Óbito, proposto por Leila 

Yarid Recco a fim de solicitar o documento em nome de seu falecido 

genitor Geraldo Recco, em razão de ter deixado transcorrer o prazo legal 

sem providenciar o referido registro. Sobre a questão do Registro de Óbito 

Tardio, o Tribunal de Justiça do Estado, tem entendido que a competência 

para processar e julgar os pedidos de Registro Tardio de Óbito é do Juiz 

de Direito no Exercício da Diretoria do Foro CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 30234/2016 - CLASSE CNJ – 221 COMARCA CAPITAL. no caso, a 

Comarca de Cuiabá-MT. Isto posto, determino a redistribuição deste feito, 

ao Juiz de Direito no Exercício da Diretoria do Foro da Comarca de 

Cuiabá-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034376-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)
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CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materal e Moral, onde a 

requerente vem assistida pela Defensoria Púbica, requerendo a gratuidade 

da Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido acompanhado dos documentos 

necessários, recebo o a inicial, e nos termos do que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, defiro a parte requerente a Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se a parte requerente, conforme disposto nos 

artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034360-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034343-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033838-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde verificou-se um despacho equivocado 

lançado no Id 15794156, por essa razão, o revogo. Risque-se. No caso, a 

parte requerente alega não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais, requer nos autos a concessão do benefício da 

gratuidade. O pedido vem instruído com os documentos necessário, 

preenchendo os requisitos ao artigo 319 do CPC. Dessa forma, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024091-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, que a parte 

requerente vem aos autos anexar guia de comprovação do recolhimento 

de custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Não 

havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id nº 15381110 Cumprindo a disposição contida no artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 
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prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028735-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

0212 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

exequente vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a pendência, 

estando o feito devidamente instruído, recebo o pedido formulado no 

identificador 15381110, para emenda do pedido inicial. Citem-se o(s) 

executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 

do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029777-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (ADVOGADO(A))

NATALINO LUIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais, que a parte 

requerente vem aos autos emendar a inicial complementando o endereço 

da parte requerida e comprovando o recolhimento das custas, requerendo 

o prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada 

nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 15383883, para emenda do 

pedido inicial. Complemente-se o endereço da parte requerida, com as 

informações contidas no ID15383883. Cumprindo a disposição contida no 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026222-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA (REQUERENTE)

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso desnecessariamente. A parte requerente 

comprova nos autos o pagamento da diligencia para cumprimento do ato 

deprecado. Dessa forma, cumpra-se a determinação lançada no 

identificador nº 14748558. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029334-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda do pedido inicial. Preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, defiro o pedido formulado no Id 

15381516, para emenda do pedido. Anotem-se nos autos a 

complementação do endereço da parte requerida, informado no Id 

15381516. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029878-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários, a parte requerente 

vem aos autos emendar o pedido inicial, comprovando o recolhimento das 

custas processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos 

os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o pedido formulado no 

identificador – Id nº 15411735, para emenda do pedido inicial. Dando 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029224-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, que a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda do pedido inicial. Preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, defiro o pedido formulado no Id 

15225336, para emenda do pedido. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

ISABEL WASSEM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1022532-83.2016.811.0041(p) VISTOS, O pedido de cumprimento 

de sentença formulado no id.n.13225532 com relação à parte Requerida 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA deve ser formulado em autos 

apartados, a fim de não prejudicar o andamento processual, haja vista a 

que ainda pende a prolação da sentença com relação ao pedido de 

indenização por danos morais formulado pela parte Autora em desfavor 

da parte Requerida SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 

(ID8086275), conforme decisão proferida no id.n.8116744. Intimem-se e 

voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011271-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ALUIZIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT, razão assiste ao requerente no pedido formulado na 

movimentação 14236159, posto que sua representação processual 

encontra-se regular no presente feito. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 494, que o juiz, pode e deve corrigir de ofício 

inexatidões materiais constantes da sentença ou, analogicamente, em 

despachos ou decisões. Partindo desse princípio, retifico o despacho 

lançado no identificador nº 12963486, intime-se a parte requerente para 

no prazo de cinco dias, informar nos autos se ouve ou não o pagamento 

da indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou 

extinção do feito. Decorrido o prazo acima, voltem-me os autos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020175-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS NICACIO CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 
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administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa, razão pela qual indefiro o pedido formulado no Id 14288192. 

Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se pela segunda vez a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019945-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CATIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Procedo novamente a intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

proceder ao pagamento da cota parte que lhe compete, referente aos 

honorários periciais arbitrados no feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012610-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Prado (RÉU)

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (RÉU)

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019943-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022130-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PETRY AMORIM (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006957-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006312-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIMONE VELOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

W. A. V. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE PERINE SABIAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019458-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA SANO (AUTOR(A))

ANA PAULA SANO (AUTOR(A))

VICTOR KAZU SANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAKEO SANO (RÉU)

VICTOR CEZAR SANO GARCIA (RÉU)

YOSHIKO SANO DE SOUZA (RÉU)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (RÉU)

HISA SANO (RÉU)

ALTINO JOSE DE SOUZA (RÉU)

 

PJe nº1019458-84.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Considerando o teor do 

acórdão juntado no id.n.11654765, INTIMEM-SE as partes Autoras para no 

prazo de 05 (cinco) dias cumprir integralmente a decisão proferida no id.n. 

9488067, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014114-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016286-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. B. D. S. (ADVOGADO(A))

L. G. A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Processo n.º 

1016286-37.2017.8.11.0041(LP) VISTOS KARLOS HUGO ALCANTARA 

BARBOSA, KAILLANY VITÓRIA ALCANTARA BARBOSA, menores, neste 

ato representados por sua genitora LINDA GLEICY ALCANTARA ALVES, 

já qualificados nos autos, ingressaram com a presente Ação de 

Retificação de Registro Civil, com fundamento no art. 109 da Lei 6.015/73, 

buscando em síntese a retificação da CERTIDÃO DE NASCIMENTO a fim de 

constar o nome correto de seu genitor, qual seja: CARLOS ALBERTO 

RIBEIRO BARBOSA. Ampara o pedido em decorrência de que houve 

equívoco e fora registrado erroneamente a grafia do nome de seu genitor, 

como sendo ALBERTO RIBEIRO BARBOSA, quando no correto seria 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA, conforme documento de 

identidade anexada no id. 10087003. Com a exordial, vieram os 

documentos id. 7337028/7337031. O Ministério Público, id. 10551548, 

pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê a possibilidade da 

medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

(negritei e grifei). In casu, os documentos que instruem a petição inicial 

revelam que os motivos alegados se enquadram ao dispositivo 

supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, porquanto este deverá 

espelhar necessariamente a grafia primitiva. Some-se isso ao fato de não 

se constatar qualquer intuito de fraude na sua alteração, tampouco 

prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a hipótese que justifica a 

procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do 

CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em consonância com o parecer 

Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para 

determinar que seja feita a retificação na CERTIDÃO DE NASCIMENTO das 

partes Autoras a fim de retificar o nome correto de seu genitor como 

sendo, CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA. Expeça-se o competente 

mandado/ofício ao competente cartório determinando a retificação no 

Assento de Nascimento das partes Requerentes. Com a juntada nos autos 

do novo registro civil, INTIME-SE as partes Autoras para retirá-lo, 

substituindo por fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se o presente, observando as formalidades legais. Sem custas 

finais por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012355-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA CHAVES (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 manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013448-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDRESON BORGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012346-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Trata-se de processo sentenciado, onde a parte requerida vem 

aos autos anexar espontaneamente Guia de Depósito para pagamento da 

condenação. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo de 

cinco dias, manifestar-se nos autos, quanto ao valor depositado no Id nº 

15109630, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena preclusão. 

Consigne-se a parte requerente que havendo discordância quanto ao 

valor depositado pela requerida, deverá demonstrar nos autos, por cálculo 

a existência de saldo remanescente, para posterior prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção por satisfação da divida. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014155-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA JULIANA PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o decurso de prazo para manifestações no feito, procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003581-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOZIMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006140-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES ROBERTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013875-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030246-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES (ADVOGADO(A))

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026613-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PEREIRA DE SALES SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022612-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, no 

prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONEL GOMES DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003846-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1017206-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FAUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1016730-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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JEDERSON JUNIOR BELINK DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014385-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN (ADVOGADO(A))

DANIELLE APARECIDA CACHIATORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANNE KARINE LOUZICH HUGUENEY WIEGERT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: “Vistos: 1- 

Considero a presente instrução processual encerrada. 2- Após, 

proceda-se com a devolução da presente deprecata para comarca de 

origem, com as homenagens deste juízo. 3- As partes presentes saem 

cientes e intimadas desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015238-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1022563-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1013625-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR LUIZ COLLE (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033669-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR FERREIRA (AUTOR(A))

AILTON BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (RÉU)

 

Encaminho intimação do autos, nos termos da decião: "A par disso, 

determino ao ora Requerente CLADEMIR FERREIRA que no prazo de 05 

(cinco) dias indique no presente feito o endereço atualizado para fins de 

viabilizar o ato citatório naqueles autos, sob pena de incidir os efeitos do 

artigo 274 do CPC".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022124-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, 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: 1015197-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402774 Nr: 35308-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROGADO COM. MAT. INSEMINAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, LUÍS FERNANDO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16219 Nr: 13411-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 69643 Nr: 2043-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI

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

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar no feito acerca das fls. 398/406.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093973 Nr: 7912-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

data 12/11/2018, as 14:30 horas, para o inicio dos trabalhos periciais na 

sede da MEDIAPE, no endereço: AV. ISAAC PÓVOAS, Nº 586, sala 1-B 

Bairro: Centro Norte, CEP: 78.005.340, Telefone (65) 3322-9858, conforme 

informado nas fls. 148/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 17913 Nr: 2635-14.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE BENEDITA SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do exequente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 214/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 54603 Nr: 771-04.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA DOM BOSCO LTDA, GILBERTO 

GUIMARÃES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIODORO JACINTO RONDON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 213/223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877722 Nr: 15261-11.2014.811.0041

 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: MAIRA CRISTINA DE SANTANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA SEBA DO 

AMARAL - OAB:8.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 499/518.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865882 Nr: 6276-53.2014.811.0041

 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: NIKSON EMILIO DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 248/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 839015 Nr: 43549-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 237/253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073623 Nr: 56913-71.2015.811.0041

 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: BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

ME, FABIANO MACEDO MARTINS, GUSTAVO REIS LOBO DE 

VASCONCELOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/O, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 273 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA perquirida pela parte 

Requerente, e, em decorrência do PROTESTO CONSUMADO, DETERMINO 

tão somente SEJA AVERBADO JUNTO AOS REGISTROS DOS 

PROTESTOS, PARA CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS DA 

EXISTÊNCIA DA MEDIDA JUDICIAL OBJETO DESTA AÇÃO, e, no caso de 

impossibilidade técnica de averbação, não deverão ser fornecidas 

informações a respeito dos protestos, até posterior determinação judicial. 

A eficácia da presente decisão fica CONDICIONADA a comprovação do 

depósito do valor dos títulos em conta judicial vinculada a este 

processo.Após, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Cartório Notarial de Cuiabá (fls. 

81/82), consignando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob 

pena de responsabilidade.CITEM-SE as partes Requeridas, para, no prazo 

de quinze (15) dias, apresentarem resposta, consignando as advertências 

dos arts. 285 e 319, do Código de Processo Civil.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de Março de 2016.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018081-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EL ELION COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

NEWMAN PEREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1018081-44.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, fundado em contrato de locação de imóvel 

comercial, pugnado a parte Exequente pela HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR 

LEGAL com base no artigo 1.467, II e seguintes do código civil. Contudo, a 

lei de locação, no seu artigo 37 prevê quatro tipos de garantia contrato, a 

saber: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia; IV - cessão 

fiduciária de quotas de fundo de investimento. Já o seu parágrafo único 

veda, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia 

num mesmo contrato de locação. Nesse passo, o contrato de locação 

firmado entre as partes tem como garantia a fiança (id.n.13832765), o que 

impede o locador de utilizar do penhor legal, já que a sua utilização 

implicaria em excesso de garantia. Ao depois, o pedido de homologação 

deverá ser feito em autos apartados, consoante procedimento previsto no 

art. 703 do CPC, oportunizado assim ampla defesa ao Locatário, o qual 

poderá inclusive alegar as matérias do art. 704 do CPC ou mesmo impedir 

a constituição do penhor mediante caução idônea (art. 1.472 do Código 

Civil). Diante disso, INDEFIRO o pedido de homologação do penhor legal. 

Por derradeiro, em relação à citação dos Executados, verifico que no 

id.n.14360868, o Executado SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO, 

compareceu espontaneamente nos autos alegando a ocorrência de 

conexão com o processo n.8043335-20.2018.8.11.0041, em trâmite no 6º 

Juizado Especial Cível. Nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC, "o 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução". Logo, é irrelevante aferir se 

no instrumento procuratório dos advogados do Executado são conferidos 

poderes específicos para receber citação, vez que ele não está 

recebendo citação por seus procuradores, mas tão somente sendo 

suprida a falta do ato citatório pelo comparecimento espontâneo aos 

autos, ex vi legis. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO SUPERADO. ATUAÇÃO 

CONTRADITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1."O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do 

art. 214, § 1º, do CPC, supre a falta de citação, ainda que o advogado que 

comparece e apresenta contestação tenha procuração com poderes 

apenas para o foro em geral, desde que de tal ato não resulte nenhum 

prejuízo à parte." (REsp 685.322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 29/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 353) 2. A ninguém é 

permitido comportar-se contraditoriamente no processo. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 593.360/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

03/03/2016) (g.n.) Por consequência, antes da expedição do MANDADO 

CITATÓRIO do Executado MICHEL IBRAHIM MECHAILEH, entendo 

pertinente a intimação da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar com relação a alegação de ocorrência de conexão com 

os autos n.8043335-20.2018.8.11.0041, em trâmite no 6º Juizado Especial 

Cível (id.n.14360868). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para 

análise do pedido de conexão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

KEYYLY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1002491-61.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Autora 

(id.n.13406070 e 14803336) noticiou o descumprimento da decisão 

proferida no id.n.7222200 pelo Cartório de Registro de Imóveis do 7º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, o qual 

deveria ter promovido a averbação do Contrato de Compra e Venda 

firmado entre as partes (ID n. 4719732 - Pág. 1 a 5), na matrícula n. 

24.911, ou, se as casas objeto desta ação já possuísse novas matrículas, 

que a referida anotação recaia sobre as respectivas matrículas das casas 

de nº 39, 40, 41 e 42, devendo ainda constar que os imóveis são alvos de 

processo judicial. Todavia, verifico que não obstante o ofício tenha sido 

expedido no id.n.7243613 não consta informação nos autos quanto ao 

envio e recebimento do documento pelo referido Cartório. Desta feita 

devolvo aos autos à Serventia Judicial para que certifique nos autos 

quanto ao envio/recebimento do referido ofício, devendo em caso 

negativo, ser novamente expedido. Após, com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007429-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIDE AUGUSTO (AUTOR(A))

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1007429-65.2018.8.11.0041(P) VISTOS, Recebo o emenda à inicial 

juntada no id.n.13634995 para juntada de documentos a fim de amparar o 

pedido de gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por 

CLIDE AUGUSTO em desfavor de FORISVALDO RIBEIRO DA SILVA “NENE 

DA DUCAR”, alegando em síntese que vendeu ao Requerido no ano de 

2007 um veículo de sua propriedade, ocasião em que lhe entregou toda 

documentação pertinente para que o mesmo efetuasse a transferência da 

propriedade para sua titularidade, contudo, somente tomou conhecimento 

da inércia do Requerido ao receber uma notificação do Cartório do 4º 

Ofício de Cuiabá para pagamento de protesto por dívida de IPVA referente 

àquele veículo. Discorre que não conseguiu localizar o Requerido para 

resolver a questão administrativamente, porém não obtivera êxito. Ao final, 

requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja oficiado 

diretamente ao DETRAN para que efetue a transferência da propriedade 

do veículo ao Requerido. É o necessário. DECIDO Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre ressaltar que o 

Autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações no tocante à tentativa 

de localização do Requerido, tampouco há extrato atualizado do Detran a 

fim de comprovar o atual cadastro do veículo naquele órgão. Com efeito, o 

registro da transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de 

trânsito responsável é formalidade de fundamental importância para a 

produção dos efeitos administrativos decorrentes dessa titularidade, pois 

com base nos registros constantes em seus cadastros, o DETRAN pode 

direcionar a cobrança de eventuais multas e penalidades sobre as 

infrações cometidas para o responsável indicado. Nesse passo, incumbia 

ao próprio autor encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do 

comprovante de transferência da propriedade, datado e assinado, no 
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prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente 

pelas penalidades (CTB, art. 134). Trata-se de norma de proteção ao 

transmitente, que se desobriga em relação às infrações cometidas pelo 

adquirente, a despeito da possível inércia deste em promover a expedição 

do novo Certificado de Registro de Veículos, conforme determina o art. 

123 do mesmo diploma legal. Fica claro assim que, não obstante a 

necessidade de formalização da transferência que é, de resto, de 

interesse do adquirente, o detalhe não exonera o alienante do encargo de 

providenciar, por si mesmo, a devida comunicação, de modo a se forrar de 

toda e qualquer responsabilidade quanto ao bem perante os órgãos 

públicos. Não bastasse isso, no caso específico dos autos, verifico que o 

endereço do Requerido preenchido no documento é o mesmo daquele 

indicado como sendo o da parte Autora na inicial, circunstância que aliada 

ao que dispõe o artigo 120 do Código de Trânsito, afasta por ora a 

probabilidade do direito. O dispositivo supramencionado estabelece que: 

“Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 

deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do 

Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, 

na forma da lei”. Assim, conquanto a determinação judicial de envio de 

ofício ao DETRAN possa constituir providência que assegura resultado 

prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, no caso em 

apreço, entendo necessário melhor esclarecimento sobre os contornos 

que envolveram a negociação do veículo entre as partes. Da mesma 

forma, é latente a irreversibilidade da medida, caso efetivada a 

transferência da propriedade ao Requerido junto ao órgão de trânsito e 

posteriormente venha ser reconhecido eventual nulidade do negócio 

envolvendo as partes, notadamente considerando que tal situação já 

remonta cerca de 10 (dez) anos. ANTE O EXPOSTO, ausentes os 

requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pela Requerente. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e para comparecer a AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, a qual será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033864-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS S. SILVA - ME (REQUERENTE)

MAURO SERGIO GUERRISE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

WANDERSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033864-76.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA aventada 

por REAL DIESEL em desfavor de CONSÓRCIO FIAT e FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e ITAU UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIOS LTDA, aduzindo em síntese que em 

decorrência do sorteio e a contemplação na cota 181, realizada em 

30/01/2018, entraram em contato com as Requeridas e informaram que 

não queriam o veículo, somente o valor da carta crédito R$ 62.402,30 

(sessenta e dois mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos), uma vez 

que na proposta aderida, lhes conferiam esta faculdade, todavia, até o 

momento não obtivera o recebimento do valor. Pondera ainda que em 28 

de agosto de 2018, fora realizada a última assembleia de n. 81 (oitenta e 

um) e contemplado o último participante do grupo, ou seja, nesta data 

estaria se encerrando o grupo qual os Requerentes aderiram a Proposta 

de Participação do Consorcio e encerrando o mesmo, restando assim, 

configurado o enriquecimento sem causa, na exata medida que 

embolsaram os valores pagos pelos Requerentes, e deixou cumprir com a 

obrigação de devolução do respectivo valor a que se obrigou em contrato 

de proposta de participação em grupo de consórcio. Ao final, requereram 

a concessão de tutela de urgência para que as Requeridas sejam 

compelidas a providenciar IMEDIATAMENTE o pagamento do valor a que 

tem direito, uma vez o grupo ao qual fez adesão já acabou a mais de 01 

(mês), além do fato de sua contemplação ter se dado há mais de 09 

(nove) meses, e até a presente data não ter recebido o valor, SOB PENA 

DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA em valor significativo a 

ser fixado equitativamente a critério deste d. Juízo, de modo a estimular o 

cumprimento da ordem, e evitar o inadimplemento. Requereram ainda, seja 

determinada às Requeridas que URGENTEMENTE, faça a transferência 

bancária, para conta bancária em nome do Requerente WANDERSON 

SANTOS SILVA AG. 1966-6: C/C 0000420-0, BANCO BRADESCO, 

(conforme cópia do cartão em anexo), referente a valor que lhes devido 

ora contratado no grupo de cotas do contratado 010475/181, de modo a 

evitar maiores prejuízos oriundos da falta de pagamento, também SOB 

PENA DE PAGAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA a ser arbitrada pelo 

Juízo. É o necessário. Decido. De proêmio, conforme relatado, esta ação 

possui pedidos de natureza tipicamente bancária (ação de preceito 

cominatório decorrente de contrato de adesão de cota de consórcio), o 

que consequentemente atrai a competência para processar e julgar a 

ação à uma das varas especializadas de direito bancário, por força do 

artigo 6º da Lei nº 11.795/2008, recepcionada neste Estado pela norma de 

organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada 

pela Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Lei nº11.795/2008 Dispõe sobre 

o Sistema de Consórcio Art. 6o A normatização, coordenação, 

supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 

consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil. Provimento 

nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 

da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no 

art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação 

às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário. A propósito, cito alguns julgados do 

Nosso Tribunal sobre casos análogos, notadamente quanto a cumulação 

de pedidos contendo, dentre eles, matéria tipicamente bancária (atração 

da competência à vara especializada): “ EMENTA: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO - 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A questão tratada na ação de obrigação de 

fazer afeta ao consórcio é matéria de competência das varas 

especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência 

absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, 

parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – Rel. DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL DE FEITOS 

GERAIS E VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

NOTIFICAÇÕES DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONSÓRCIO – 

COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

IMPROCEDENTE. “A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta 

ao consórcio é matéria de competência das varas especializadas de 

direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (“ratione 
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personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM” (TJMT – 1ª Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado – CC 122384/2014 – Rel. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO – j. 07/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (CC 

133647/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015) Destarte, considerando que a fixação de competência 

através de normas de organização judiciária possui natureza absoluta, 

reconheço de ofício a incompetência desta vara para processar e julgar a 

presente demanda. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem 

assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito, e por 

consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de estilo e 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Intime-se.Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022159-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1022159-18.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§ 8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029844-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1029844-76.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023567-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOYSE JOSE PAES DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1023567-44.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 
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CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014207-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL GONSALVES FAGUNDES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1014207-85.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034497-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE N°- 1034497-24.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 14377476 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada id. 14201622, alegando em síntese 

erro material com relação à data do sinistro. Instada a manifestar, a parte 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão no (id. 

15857242). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, verifico que assiste 

razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à data do 

ocorrido mencionado na sentença. A parte Autora traz em sua exordial 

sendo a data do sinistro 29/04/2017, entretanto o boletim de ocorrência 

(id.10671059), identifica como sendo a data do fato em 29/04/2017. ANTE 

O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

29/04/2017. No mais, permanece a sentença de id. 14201622, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006198-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLEBSON DA COSTA AMORIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006198-03.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, CLEBSON DA COSTA AMORIM , 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura do membro inferior direito”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior sálario 

mínimo vigente, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12180718. A Requerida apresentou contestação id. 

13713357, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a diferença da assinatura entre a 

documentação e a procuração juntada nos autos, o boletim de ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 
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indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação a contestação 

apresentada no Id:13879479. Laudo pericial judicial no id. 14383616. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 14384240) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida por sua vez (id. 14599127), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO 

POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida 

quanto à aventada precariedade da documentação apresentada pela parte 

Autora na esfera administrativa, pelo simples fato de que a 

correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora foi redigida 

de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica quais seriam 

os documentos faltantes para dar prosseguimento ao andamento na 

regulação do sinistro. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. Quanto a impugnação das assinaturas apostas 

nos documentos da parte Autora, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento com firma reconhecida ou autenticada em 

cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a análise 

do mérito, sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da 

parte por ocasião da audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta 

preliminar. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12180718), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14383616, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14383616), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil,seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou que seja reconhecido o direito nas diferenças da 

indenização em relação ao grau de invalidez, com o o equivalente a 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país, na data 

do efetivo pagamento ADMINISTRATIVO que a incindência de juros de 1% 

(um por cento), e correção monetária do valor de acordo com o INPC, a 

partir da data do sinistro, com fulcro nas Súmulas nº. 43 e 54 do STJ, os 

quais deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 
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sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CLEBSON DA COSTA AMORIM a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos),), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/10/2017(Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008434-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLAUDECI ALBINI BENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008434-25.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, CLAUDECI ALBINI BENTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12489321. Laudo pericial judicial no id. 14386846. A 

parte Requerida por sua vez (id. 14641283), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). A Requerida apresentou contestação no id. 14789628, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante, a falta de 

nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 
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da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Impugnação à contestação corroborada id. 

15099292. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12489321), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14386846, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14386846), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC, a partir 

do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 
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proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CLAUDECI ALBINI BENTO, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/12/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008975-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1008975-92.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15286449 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14354358 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14354358 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15286449. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013964-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

THELMA DIAS DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1013964-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15282674 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14272478 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14272748 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15282674. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005287-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YSLLED VILELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1005287-88.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, YSLLED VILELA DE ARAUJO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do pé e do 

dedo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12028842. A Requerida apresentou contestação id. 

14119182, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 
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indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

13884741. Impugnação à contestação corroborada id. 14804669. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 12028842), Relatório Médico (id. 12028841), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13884741, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13884741), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente, qual 

seja o protocolo do processo administrativo em 15.01.2018, afastando a 

súmula 426 do STJ, e correção monetária com o índice INPC, a partir da 

entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 
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OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente YSLLED VILELA DE ARAUJO, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/01/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012831-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DANIEL DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012831-30.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, DANIEL DOS SANTOS SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de 

ocorrência corroborado no id. 13168245. A Requerida apresentou 

contestação id. 13605320, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e 

a ausência do laudo do IML documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, Sustentou que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15069621. Impugnação à contestação corroborada 

id. 15406083. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 15406747) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id.15465387), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (10%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 
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(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

boletim de ocorrência para o pagamento da indenização do seguro 

DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol 

previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 13168245), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15069621, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15069621), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão residual, com 

perda de 10% (dez por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor proporcional ao grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

a partir da citação e correção monetária com índice INPC que deverá 

incindir desde o sinistro, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 
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PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente DANIEL DOS SANTOS SOUZA, a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 25/12/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035822-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MEIRE PEDRINA DA COSTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1035822-34.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15780699 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15296139 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 15296139 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15780699. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012951-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ROSA CASTAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012951-73.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ALICE ROSA CASTÃO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 13185813. A Requerida apresentou 

contestação id. 13604422, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e 

a ausência do laudo do IML documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, Sustentou que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15070705. Impugnação à contestação corroborada 

id. 15431903. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 15432395) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id. 15461923), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 
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da Lei (70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 13185813), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15070705, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15070705), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC que deverá incindir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 
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AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente ALICE ROSA CASTÃO, a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 24/12/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023613-67.2016.8.11.0041(OF) VISTOS, VICENTE FERREIRA DUTRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

23/08/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro superior direito”. Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

4512847. Laudo pericial judicial no id. 6695162. A Requerida apresentou 

contestação no id. 7234939, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação corroborada id. 15473291. A parte 

Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15473302) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 
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demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 4512847), 

Relatório Médico (id. 4512850), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 6695162, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos polegares, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 6695162), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice 

INPC a partir da da data em que entrou em vigor a medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 
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autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente VICENTE FERREIRA DUTRA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/08/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023275-93.2016.8.11.0041(OF) VISTOS, JESSICA ANDRESSA DA 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 05/11/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente 

à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborado no id. 4492250. Laudo 

pericial judicial no id. 6727481. A Requerida apresentou contestação no id. 

7268141, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 15473331. A parte 

Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15473493) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Certidão de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 4492250), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 6727481, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 
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tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 6727481), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice 

INPC a partir da da data em que entrou em vigor a medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente JESSICA ANDRESSA DA SILVA, 

a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 
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data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/11/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008527-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINTO SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008527-85.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JESSICA PINTO SANTOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento da indenização do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente e a quantia de R$ 14.325,00 (quatorze mil, trezentos 

e vinte e cinco reais) referentes às despesas com tratamento médico. 

Boletim de ocorrência corroborado no id.12504885. Laudo pericial judicial 

no id. 14384965. A Requerida apresentou contestação no id. 1468054, 

arguindo em preliminar pela inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo 

do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente, e 

sobre a inconsistência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação no Id: 14814540. Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição 

inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id.12504885), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14384965, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 
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judicial acostado aos autos (id. 1484965), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de 

R$ 14.325,00(quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais). A meu ver, 

encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, o que corrobora 

o nexo causal com os documentos, laudos e recibos acostados aos autos 

id. 12504885. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 

6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: 

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no id. 

10718498. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro 

obrigatório de danos pessoais, causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu 

artigo 3º, inciso III, estabelece que, tratando-se de reembolso à vítima, no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares, o valor máximo 

da indenização a ser paga é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que o Requerente não comprova as 

despesas médicas obtidas, eis que não se tem dúvida de que se 

relacionam com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, 

é devido o valor de reembolso no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares comprovadas (DAMS), no teto máximo 

estabelecido em lei, qual seja: R$2.700,00 (dois mil setecentos reais). 

Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos da 

Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o requerimento 

administrativo e correção monetária com índice INPC a partir do dia 

29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006; 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 
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provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente, JESSICA PINTO SANTOS, a 

quantia de: A) - R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 06/01/2018 (Súmula 580 

STJ); B) – R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente à 

indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, 

art. 405) e correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007581-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013390-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA 00409870196 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. 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, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, 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 (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

THAINA THIENY CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme 

certidão retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. 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, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 
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RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, 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 (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021078-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003363-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA VIEIRA DA SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1003363-76.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15711914 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 15065164 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 15065164 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15711914. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015338-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1015338-95.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15175954 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14870791/14870802 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 14870802 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 15175954. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019209-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE JESUS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1019209-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15548580 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida id. 14221863 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 14221863 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 15548580. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014565-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014564-16.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FATIMA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 30/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente 

à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 13414003. A 

Requerida apresentou contestação no id. 14208377, arguindo em 

preliminar pela inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação; e a necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o 

esclarecimento do verdadeiro nome da parte Autora, e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15065644. Impugnação a contestação apresentada 

no id: 15421751. A parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo 

pericial (id. 15421763) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. Quanto ao pedido de “esclarecimento quanto ao verdadeiro 

nome da autora”, não vislumbro razão pra exigir a juntada de novos 

documentos aos autos, uma vez que o numero do CPF é o mesmo em 

ambos os nomes, ficando claro se tratar da mesma pessoa, sobretudo, 

considerando que houve comparecimento pessoal da parte por ocasião da 

audiência de conciliação. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 13414003), Relatório Médico 

(id. 13414010), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15065644, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura torácica, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15065644), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir da da data em que entrou em vigor a medida provisória 

n.340 (29/12/2006) que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 

13.500,00, enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 
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processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente FATIMA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO, a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/03/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019784-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DALICIO JESUS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019784-78.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15389800 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14414270/14414310 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14414300 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15389800. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024139-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSSARA BARBOZA BARAUNA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Processo n°. 1024139-34.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15780201/15780205 manifestou concordância aos valores depositados 

pela parte Requerida nos IDs. 12629346/12629376 e 15034592/15034609 

para pagamento do valor da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 

924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados 

nos IDs. 12629375 e 15034609 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 15780205. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011025-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

HELIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1011025-91.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15240948 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14729416/14729442 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14729442 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15240948. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013286-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1013286-29.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15365920 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14901142/14901196 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14901196 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15365920. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018287-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO ASSALIN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018287-92.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar quanto a eventual 

existência de valor remanescente, presumindo-se satisfeita a obrigação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14852181 em favor da parte Requerente, creditado 

na conta a ser indicada nos autos. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MATHEUS FERMINO MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000114-83.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MATHEUS FERMINO MIRANDA 

DE BRITO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 05/08/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 11277092. Laudo pericial judicial no id. 13921189. A 

Requerida apresentou contestação id. 14081957, arguindo em preliminar a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a não identificação da placa em relação ao veículo 

que sucedeu o acidente, discorreu, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação corroborada id. 14488543. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id.14488646) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida por sua vez (id. 15735168), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 
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se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação 

da documentação do veículo para identificação da placa, para o 

pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11277092), Relatório Médico 

(id. 11277093), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 13921189, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 13921189), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC a partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 
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de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente MATHEUS FERMINO MIRANDA 

DE BRITO, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/08/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012882-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GARIBALDI ROBERTO (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012882-41.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ABYNEER RUAN GARIBALDI DE 

ALMEIDA, menor neste ato representado por sua genitora MARINA 

GARIBALDI ROBERTO devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 01/10/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura na mão e dedo esquerdo ”. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 13173204. A Requerida 

apresentou contestação no id. 14205266, arguindo em preliminar pela 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a ausência do comprovante de 

residência em nome de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15567625. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15765179. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO 

– NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 
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anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no 

que tange a exigência de comprovante residencial como documento 

obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é considerado 

indispensável para propositura da ação, bastando à comprovação da 

ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de causalidade 

entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de residência para 

se auferir a competência do juízo, pois as ações de indenização para 

recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio 

do autor como no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do 

CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo 

a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 13173204), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15567625, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15567625), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão residual, com 

perda de 10% (dez por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor do seguro independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice INPC, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 
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8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ABYNEER RUAN GARIBALDI DE 

ALMEIDA, menor, neste ato representado por sua genitora MARINA 

GARIBALDI ROBERTO, a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018522-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018522-59.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15530264 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15462797/15462801 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15462801 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15530264. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018850-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. M. (REQUERENTE)

CIRILO RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1018850-86.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15241820 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14640887/14640921 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14640921 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15241820. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005265-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo o requerente para, querendo, impugnar a contestação e 

manifestar-se sobre a petição do litisconsorte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000948-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ESLABAO FERREIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1000948-86.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 
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ATIVO: Nome: THIAGO ESLABAO FERREIRA Endereço: RUA L-5, 25, 

QUADRA 19, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-396 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: ALAMEDA 

BARÃO DE PIRACICABA, 618, 3 ANDAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01216-012 Senhor(a): THIAGO ESLABAO FERREIRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 

11:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013861-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

VIVIANE BOTELHO BERNARDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023189-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS RAIMUNDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OSWAGNO CASTRO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1013820-36.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: OSWAGNO CASTRO DE LIMA 

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 229, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-824 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7.707, - DE 7991 A 

8343 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 

Senhor(a): OSWAGNO CASTRO DE LIMA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024814-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1024814-26.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$11,137.50 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA Endereço: RUA 

JOAQUIM ALEIXO GAMA, 941, - ATÉ 1974/1975, JARDIM EUROPA, SINOP 

- MT - CEP: 78555-246 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

7707, - DE 5799/5800 A 7887/7888, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-070 Senhor(a): MARIA DE LOURDES DA SILVA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 11:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026013-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FAGANELLI (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026013-83.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,878.34 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: MARLENE FAGANELLI Endereço: AC PARK 

SHOPPING SORRISO, AVENIDA TANCREDO NEVES 543 8º SALA, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-971 POLO PASSIVO: Nome: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL 

SUTIL, 7707, - DE 8345 A 10747 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Senhor(a): MARLENE FAGANELLI A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 

09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016258-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

VALDECIR CALÇA (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES OAB - 882.056.651-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025763-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JUCINEI DA SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1025763-50.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$14,128.13 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GILBERTO JOSE 

DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DOUTOR VICENTE EMÍLIO VUOLO, 

TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-648 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Senhor(a): GILBERTO 

JOSE DE OLIVEIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 09:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034390-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLICE ALVES DE BARROS (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 1034390-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLICE 

ALVES DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto no art. 32 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, o qual atribui ao peticionante a 

responsabilidade pela classificação e organização dos documentos 

digitais, assim dispondo: “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.”. Além disso, a petição inicial sequer foi acostada aos 

autos. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, acostando a petição inicial e promovendo nova 

juntada de todos os documentos com o fito de promover a identificação, 

classificação e organização individual de cada documentos anexado, em 

conformidade com a supracitada resolução, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DE SOUSA PINTO (EXEQUENTE)

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANNA MOREIRA MARQUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002446-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ERNANDES 

DE SOUSA PINTO EXECUTADO: LOANNA MOREIRA MARQUES PINHEIRO 

W Vistos. INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação 

da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC). 

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009547-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009547-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO 

BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A W Vistos. Diante da juntada de 

novos documentos, INTIME-SE a parte adversa para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1º, CPC). Após, 

retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038150-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES (ADVOGADO(A))

AMANDA SOUTO SPANEVELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002285-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005034-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 
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julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008928-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009898-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034701-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO BARBOSA ROS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDDY DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004076-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

G. S. B. (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO OAB - 033.523.541-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004076-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GUILHERME SOUZA BENTO REPRESENTANTE: GRAZIELLE LIMA DA 

SILVA BENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Considerando que o valor voluntariamente depositado 

se trata de valor incontroverso, assim como que o patrono da parte 

exequente possui poderes especiais para receber e dar quitação (Id. nº 

4859658), DEFIRO o pedido de levantamento de valores, pelo que 

determino seja expedido o competente alvará eletrônico. No mais, tendo 

em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, devidamente 

acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), além de 

honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, transcorrido o prazo 
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previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento 

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

a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. No mais, 

CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004261-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. B. P. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004261-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA NETO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A W Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Após, considerando que o feito 

envolve interesse de incapaz, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Às providências. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033242-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIZ 

GONZAGA FERREIRA, ANDRE LUIZ FERREIRA, PAULA FERNANDA DA 

CONCEICAO FERREIRA EXECUTADO: RENAN VUOLO EUBANK W Vistos. 

DEFIRO o pedido de reabertura do parcelamento relativo às despesas 

processuais (Id. nº 12552398), competindo à parte autora comprovar o 

recolhimento da próxima parcela no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015275-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS (ADVOGADO(A))

SELMA XAVIER TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(RÉU)

GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA (RÉU)

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015275-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SELMA 

XAVIER TEODORO RÉU: G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA V 

Vistos. Considerando a petição da parte autora (Id. nº 14935553). 

INDEFIRO o pedido constante no movimento Id. nº 15809412, tendo em 

vista que o artigo 334, §4º, inciso I, prevê que a audiência não será 

realizada somente “se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual”. No mias cumpra-se 

integralmente o decisum constante no Id. nº 13779182. Cuiabá, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034331-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034331-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: DEIVID 

LIMA BRITO 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 da Infância e Juventude desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034181-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (RÉU)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034181-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JAIRO REIS DA SILVA 

RÉU: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

MOTOROLA DO BRASIL LTDA M Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo 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 
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intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026067-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ODAIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026067-49.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,597.61 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: ODAIR PIRES DA SILVA Endereço: RUA DOS ALÓES, 

SN, Lote 8, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-355 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 8345 A 10747 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-305 Senhor(a): 

ODAIR PIRES DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 10:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025003-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, redesigno 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 27/11/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026173-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026173-11.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$3,276.17 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: WILSON ROBERTO DA SILVA Endereço: RUA DOS 

CISNES, - ATÉ 936/937, RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS, SINOP 

- MT - CEP: 78553-338 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

7707, - DE 8345 A 10747 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-305 Senhor(a): WILSON ROBERTO DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 

10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 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 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031988-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WILIAN VICTOR DAMBROS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031988-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WILIAN 

VICTOR DAMBROS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 
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descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.09.2018, às 13:50. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 
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MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026350-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARGARIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026350-72.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$829.83 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: PATRICIA MARGARIDA NOGUEIRA Endereço: RUA 

PROJETADA DEZ, SN, (VILA JULIANA), RESIDENCIAL SABRINA II, SINOP - 

MT - CEP: 78559-695 POLO PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

7707, - DE 8345 A 10747 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-305 Senhor(a): PATRICIA MARGARIDA NOGUEIRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 

10:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031794-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

THIAGO FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031794-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO FERREIRA 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031863-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031863-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ALEXSANDRO FERREIRA MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 16.918,17 (dezesseis mil, 

novecentos e dezoito reais e dezessete centavos), consoante se afere 

no Id. nº 15530303, pág. 11. Verifica-se, ainda, que, a parte autora 

pretende a condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). E, a complementação do beneficio DPVAT, qual seja, R$ 

9.450,00 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais), consoante documento 

de Id. nº 15530303, pág. 10. Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da 

causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 19.450,00 (dezenove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no art. 292, incisos 

II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 
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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). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026234-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026234-66.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,375.00 ESPÉCIE: [SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ROBINEI LEMES DE 

MORAES Endereço: CAPÃO GRANDE, 881, RUA LUIS PEDRO DE LIMA, 

862, Capão Grande, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-990 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: ALAMEDA 

BARÃO DE PIRACICABA, 618, 3 ANDAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01216-012 Senhor(a): ROBINEI LEMES DE MORAES A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 

11:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

OCTAVIANO CALMON NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026292-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1026292-69.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$6,412.50 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: PAULO DA SILVA BATISTA 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 683, - 

ATÉ 1124 - LADO PAR, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-600 

Senhor(a): PAULO DA SILVA BATISTA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/11/2018 Hora: 11:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
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Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011742-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA CARVALHO DINIZ (AUTOR(A))

MARIA PAULINA RAMOS (AUTOR(A))

JONAS CILO DA SILVA (AUTOR(A))

IRENE DE FATIMA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EUDIRLEIA ANA FERNANDES (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ GONCALVES (AUTOR(A))

VICENTE RAIMUNDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ROGERIO FERNANDES DOMINGOS (AUTOR(A))

EUDETE SOARES BORGES (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARILENE DE CAMPOS (AUTOR(A))

LUIS ANTONIO SANTIAGO BOLLA (AUTOR(A))

ESTER DA COSTA XAVIER (AUTOR(A))

MARIA MARCIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024188-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

GEORGIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

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: 1010644-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCOS SOARES SULINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029284-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031858-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA ANGELO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002227-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033142-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037039-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1037039-15.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO FERNANDES Endereço: RUA MASCARENHAS, 

597, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-160 

POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, - DE 58 AO FIM 

- LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Senhor(a): 

ADRIANO FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037039-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1037039-15.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO FERNANDES Endereço: RUA MASCARENHAS, 

597, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-160 

POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, - DE 58 AO FIM 

- LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Senhor(a): 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 Hora: 

10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036345-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))
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ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027638-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYLON BRENDON FERNANDES (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1027638-55.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: MAYLON BRENDON FERNANDES Endereço: Av. Nossa 

Senhora do Carmo, 11, Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-000 Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, 618, 3 ANDAR, CAMPOS 

ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01216-012 Senhor(a): MAYLON 

BRENDON FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 Hora: 11:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI (AUTOR(A))

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004051-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SILVIA DE 

AMORIM RONDON BADINI RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Ante o descumprimento da liminar 

noticiado no Id nº 14800676, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo 

de 48 horas, manifeste-se 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, 10 de Outubro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009683-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027649-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1027649-84.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO Endereço: Rua Radial 

I, s/n, Rodeio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: Avenida 

Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Nome: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: ALAMEDA 

BARÃO DE PIRACICABA, 618, 3 ANDAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01216-012 Senhor(a): JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 Hora: 

11:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020506-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

SUELLEN CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

THIAGO DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

RONALDO COELHO DAMIN (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024050-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVINA APARECIDA ALVES (EXECUTADO)

JOSE DE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

SOUSA ALVES INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013591-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCILA MENDES BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027645-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

LUCIENA NEVES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1027645-47.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIENA NEVES ALVES Endereço: Rua São Paulo, n 199, 

Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: Avenida 

Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-000 Nome: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: ALAMEDA 

BARÃO DE PIRACICABA, 618, 3 ANDAR, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01216-012 Senhor(a): LUCIENA NEVES ALVES A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 Hora: 

12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 
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documentos pessoais. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013261-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1013261-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA M Vistos. Ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033905-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO THEVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033905-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO 

ANTONIO THEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15756770, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034298-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RENAN MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 127 de 586



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034298-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RENAN 

MACHADO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15822200, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010059-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

LUCIENE ALMEIDA ROSA E SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009180-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALVES LOPES (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000613-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

CARLA REITA FARIA LEAL (AUTOR(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLE DIJON (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007846-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038250-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DE ALENCAR (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031930-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EICLA DE BARROS ALVES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006039-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYURI LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007942-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WEVERTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033785-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JONAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ANDRADE VILACHA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028857-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARCOS DE ARAUJO SELESTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029567-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014621-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033847-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GERALDO COPETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026884-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (RÉU)

DULCINA ALVES DA SILVA (RÉU)

Kelen Comércio de Colchões Ltda ME (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012628-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

THAINA CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010314-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ (ADVOGADO(A))

ADELSON AUGUSTO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393976 Nr: 29377-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA YURIE OZAKI - 

OAB:15.007-E, MARLI MARIA COPINI LANNER - OAB:11262, NILSARA 

DE LIMA BATISTA OAB-7794 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre o pedido de fls. 71/72 feito pelo executado, deixo de analisá-lo, 

pois tratam-se de questões a serem discutidas nos embargos à execução 

em apenso.

Ademais, considerando que os embargos foram recebidos sem efeito 

suspensivo, 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745587 Nr: 42739-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 129 de 586



 PARTE AUTORA: AILTON DO PRADO DUARTE, ALIONIR RODRIGUES DOS 

SANTOS, ANIVALDO BEZERRA RIBEIRO, ANTENOR ALVES DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO ANTONIA SEVERINA BEZERRA, ANTONIO JACKSON LOPES DE 

MENDONÇA, MARIZETE EGUES, ELDO JACARANDÁ, ELIRIA TUNES DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO EUNAPIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, DALBERTO TASCA, 

AUROTILDES DE OLIVEIRA VIEIRA, EUNICE REGAUER, ANA SEBASTIANA 

TEIXEIRA EGUES, JOÃO PINHEIRO TAVARES, MANOEL NUNES CAPELÃO, 

GASTÃO BOEHM, MARINETE EGUES DE BRITO, CECILIA EGUES DUTRA, 

SEBASTIANA EGUES CARDOSO, ESPOLIO FLORENTINO EGUES, HAIDITTI 

DORIGÃO NEVES, ESTELITA DE MELO GOMES, LAILDES ALVES LEITE, 

NAIR DE MORAES CARVALHO, ESPOLIO LUIZA GUIMAÃES DE MORAES, 

MARIA AUGUSTA NAVES AGUIAR, ODILOR ORBEM, YARA MARIA 

STEFANO SERINHOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ...Com efeito, considerando que não há decisão definitiva na Superior 

instância sobre a inclusão ou exclusão dos juros remuneratórios, entendo 

que não pode este Juízo dar andamento ao feito, sob pena de 

contrariedade ao que por ventura ainda venha a ser decidido.Assim, cabe 

à parte interessada provocar a manifestação do Egrégio Tribunal de 

Justiça para que adote as providências pertinentes ao caso. Portanto, 

determino a suspensão do feito até ulterior deliberação. Promova-se a 

inclusão da parte requerida Banco Bradesco S.A no Sistema Apolo, vez 

que consta erroneamente o nome de Unimed; fazendo, ainda, a anotação 

dos procuradores para fins de intimação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 2 

de Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923100 Nr: 45289-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, o pedido autoral, 

suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pela 

requerida Protil Produtos Óticos Ltda, o que faço para ADJUDICAR em 

favor de Carlos Yuhiti Hirose o imóvel identificado na peça exordial, que se 

encontra registrado na Matrícula nº 71.565 do Segundo Serviço Notarial 

desta Comarca de Cuiabá/MT, sem prejuízo dos pagamentos dos tributos, 

taxas e emolumentos inerentes à transação imobiliária em 

questão.CONDENO a parte embargante no pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE a competente carta de adjudicação, a ser apresentada no 

Cartório de Registro de Imóveis competente.Após, certifique-se e, 

adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 400426 Nr: 33141-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO OPERÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM - COMERCIO,SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 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.: 753583 Nr: 5504-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA NAZÁRIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES CARVALHO, HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Campos Cardoso 

Facchini - OAB:7.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO 

OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, PATRICIA ALMEIDA 

CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO 

SANTOS - OAB:21.585, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Intimo as partes para que se manifestem em relação a apresentação da 

proposta de honorários pelo perito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391468 Nr: 26722-53.2009.811.0041

 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: DIRCE FLORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO CATARINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9.531/MT, DÉBORA CARLOTTO BOTAN DE SOUZA - 

OAB:9158/MT, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902 MT, NPJ - 

UNIRONDON - OAB:, ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR - OAB:6.911, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que se manifestem sobre o Laudo Pericial juntado 

aos autos, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1127894 Nr: 22108-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO 

FILHO, ADEMIR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo o advogado da parte autora para 

que proceda com a correção em sua petição(DATA 25/09/18, 

PROTOCOLO 1063528/2018), no qual cita Rafael Rodrigues Porto, sendo 

que este não é parte deste processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159558 Nr: 35748-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA GIROTTI, GIROTTI COMÉRCIO 

VAREJISTA VESTUÁRIO LTDA ME, MARISA GIROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:19.291/MT, 

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 161/162 , 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835785 Nr: 40856-46.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB ELIZEU DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS QUEIROZ - 

OAB:24.985/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 dias, para que complemente o valor 

da diligência, tendo em vista que o local indicado na guia paga, a qual 

acostou aos autos (Bairro Baú)) difere daquele onde deverá se realizar a 

citação (Distrito Industrial).

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085602 Nr: 4084-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/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 101 , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 48468 Nr: 12995-08.2001.811.0041

 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: Confederação Nacional da Agricultura -CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que apresente nos autos o pagamento da nova 

diligência a ser cumprida, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 704761 Nr: 39456-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPESATTO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALEXANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que apresente nos autos o pagamento da nova 

diligência a ser cumprida, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247677 Nr: 15175-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISPAFILM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL COM E IMP E EXP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE ALVAREZ DA ROCHA - 

OAB:334.554/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimo o Requerente para apresentar sua Impugnação a Contestação, no 

prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 443491 Nr: 19098-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:9406-E, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimo a parte autora para que apresente sua Impugnação a Contestação, 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378138 Nr: 14275-33.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, CAROLINA MELO HORVATICH - OAB:MT 

10.219, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

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

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6.373/MT

 ADVOGADO DEVOLVER AUTOS: Nesta data, cumprindo o que determina 

o art. 431 da CNGC (Prov. 41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).WILLIAN POSCA 

PIVOTTO , OAB/MT nº 18634 , para que devolva estes autos no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda 

do direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 773601 Nr: 26762-30.2012.811.0041

 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: AURELIO ALVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YUKIO NACAMURA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

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

OAB:4.062/MT, RAUL MARQUES REIS - OAB:67911/SP

 Tendo em vista a Certidão publicada em 23/08/2018 não constar o 

Representande do Requerido, Sr° Roberto Yukio Nacamura, intimo-o, via 

DJEpara que se manifeste no prazo de 15 dias e especifique as provas 

que deseja produzir.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906898 Nr: 34822-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimo a parte autora para que apresente sua Impugnação a Contestação, 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780869 Nr: 34438-29.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, MURILO 

MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI 

FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 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.: 812862 Nr: 19351-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA C. TORTOLA - 

OAB:15.945, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:16397, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - 

OAB:12.871/MT, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12774, MAURO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Alvará eletrônico n°442064-0/2018 e n°442059-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929738 Nr: 49153-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Dufrayer Fanzeres 

Monteiro Fortes - OAB:21594/O, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - 

OAB:13.641, PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Alvará Eletrônico n° :441848-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 68280 Nr: 4874-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE 

PETRÓLEO, JOSEPH LOUTFI KASSAB, CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

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

OAB:4.057/MT, JOSE CARLOS AZEVEDO - OAB:45576/MG, JULIO 

CÉSAR LEÃO COELHO - OAB:37841/MG, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da quitação no prazo 

de 15 dias, sob pena de, no slêncio, anuir tacitamente.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126719 Nr: 21611-44.2016.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA FOMES ALMEIDA ZAITUNE, JOSE 

RUBENS DO AMARAL ZAITUNE, ELIZABETH COSTA MARQUES BUMLAI 

CHODRAUI, SALOMAO FAROJ CHODRAUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES 

ALMEIDA - OAB:7374, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 751973 Nr: 3764-68.2012.811.0041

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA, TATIANE CRISTIANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON C. F. ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO TAMBARA - OAB:16875 - BA, HELEN 

VANESSA O. RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

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

GARIGLIO - OAB:10126/O, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691/O, NORMA SUELI 

DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos.

PROCEDA-SE com o desapensamento dos presentes autos da ação de 

execução código 135604.

Em seguida, CUMPRA-SE o disposto no último parágrafo da sentença de 

fls. 108/110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745587 Nr: 42739-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DO PRADO DUARTE, ALIONIR RODRIGUES DOS 

SANTOS, ANIVALDO BEZERRA RIBEIRO, ANTENOR ALVES DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO ANTONIA SEVERINA BEZERRA, ANTONIO JACKSON LOPES DE 

MENDONÇA, MARIZETE EGUES, ELDO JACARANDÁ, ELIRIA TUNES DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO EUNAPIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, DALBERTO TASCA, 

AUROTILDES DE OLIVEIRA VIEIRA, EUNICE REGAUER, ANA SEBASTIANA 

TEIXEIRA EGUES, JOÃO PINHEIRO TAVARES, MANOEL NUNES CAPELÃO, 

GASTÃO BOEHM, MARINETE EGUES DE BRITO, CECILIA EGUES DUTRA, 

SEBASTIANA EGUES CARDOSO, ESPOLIO FLORENTINO EGUES, HAIDITTI 

DORIGÃO NEVES, ESTELITA DE MELO GOMES, LAILDES ALVES LEITE, 

NAIR DE MORAES CARVALHO, ESPOLIO LUIZA GUIMAÃES DE MORAES, 

MARIA AUGUSTA NAVES AGUIAR, ODILOR ORBEM, YARA MARIA 

STEFANO SERINHOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que o recurso de Agravo de Instrumento 

nº78653/2015 interposto contra a decisão agravada, fora julgado 

monocraticamente reformando parcialmente a decisão para afastar a 

cobrança da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 [anexo].

Assim, DETERMINO a remessa do presente autos para a contadoria judicial 

de modo a proceder com a devida apuração, retirando do cálculo o valor 

da multa prevista no art. 475-J do CPC/73.

 Após, conclusos para deliberações necessárias.

Intime-se

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784135 Nr: 37910-38.2012.811.0041

 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: CARAHY JAATHYENSE BRANDÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - 

OAB:26.713/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA 

- OAB:9290-B/MT, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Intimo o advogado constituído nos autos pela parte autora, Dr° TULIO 

MARCELO DENIG BANDEIRA OAB/PR N° 26.713 e DRª MARIANA GOMES 

DE OLIVEIRA OAB/MT N° 15.555 para que regularize o polo ativo, tendo em 

vista o óbito do autor, indicando inventariante ou herdeiros, conforme 

despacho de fls. 182, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896381 Nr: 27287-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FORLIN, ENIL SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO, 

ETORE PAZIM, LUIZ FERNANDES DIAS, JOSE FERNANDES RIBEIRO, 

JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, OSWALDO NEVES DA CRUZ, PETRONILIO 

GOMES DE ARRUDA, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, WALDOMIRO 

JERONIMO MENONCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Intimo aos Requerentes para que apresentem 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.: 365599 Nr: 3705-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ GORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN HEIMAR SAGGIN, MAXIMO ANTONIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, TINTTELER ARAÚJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, 

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA - OAB:OAB-MT 12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente Execução, bem como os embargos à execução em apenso - 

Código 739862 foram extintos com resolução de mérito, face a sentença 

lançada às fls. 96 daquele feito, com cópia para este trasladada (fls. 

132/133), que homologou acordo entabulado entre as partes, as quais 

desistiram do prazo recursal.

Assim, tenho que não há falar-se em suspensão do processo, conforme 

pedidos que se sucederam, sendo que na hipótese de eventual 

descumprimento do acordado deverá a parte interessada requer 

cumprimento de sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado.

DISPENSO as partes do pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do citado Diploma Processual.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção no acordo, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Intimem-se e, após as baixas de praxe, nada sendo requerido, arquive-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003138-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

DENIS FERNANDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003138-22.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: DENIS 

FERNANDO DA SILVA EMBARGADO: HERIEWERTON SILVANDER DOS 

REIS W Vistos. A ação de execução associada aos presentes embargos 

(autos nº 1032025-50.2017.8.11.0041) não se encontra garantida por 

penhora ou depósito, não tendo, ainda, o bem imóvel oferecido pela parte 

embargante como caução sido considerado apto pelo Juízo a assegurar a 

execução. Portanto, não se fazem presentes todos os requisitos que 

autorizam a suspensão da ação executiva. Assim sendo, cum fulcro no 
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art. 919, §1°, do Código de Processo Civil[1], RECEBO os embargos à 

execução para discussão, sem suspender a execução. Nos termos do 

que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares alegadas. 

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para aferição da possibilidade de imediato julgamento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito [1] “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.”

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018976-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR COSTA SOARES (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016974-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR IZAURA ALVES (REQUERENTE)

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Notificação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005918-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOURDES SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030830-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (ADVOGADO(A))

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030830-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLEI DA 

COSTA RIBEIRO, DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. AT Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Delcione Pelissari da Costa Ribeiro e 

Darlei da Costa Ribeiro em face de Malai Manso Hotel Resort S.A, todos 

qualificados nos autos. A parte autora alega que firmou com a requerida 

contrato particular de promessa de compra e venda de fração ideal de 

imóvel - cota de unidade hoteleira autônoma, tendo como objeto a unidade 

denominada Tahiti Luxo, apt. 130, sendo pago o valor de R$ 33.900,00 

(trinta e três mil novecentos reais). Assevera que no contrato celebrado o 

prazo de conclusão e entrega da obra seria na data de 31.12.2014. 

Contudo, ao realizar a aquisição da unidade, foi informada que o 

empreendimento seria entregue ainda no ano de 2015, fato que não 

ocorreu. Sustenta que buscou informações relacionadas ao registro da 

incorporação definitiva e individualização da fração adquirida, 

oportunidade em que foi informada que o procedimento não havia sido 

concluído por falta de documentos não entregues pela requerida. 

Menciona que no contrato celebrado consta que o alvará de construção 

do empreendimento foi protocolado sob o n.º 3.565, no dia 30.11.2011, 

junto a Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT. Todavia, ao realizar 

diligências, constatou a ausência da documentação do procedimento 

administrativo. Aduz que em dezembro de 2016, dois anos após o prazo 

contratual, a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães emitiu a 

certidão de habite-se para total funcionamento do empreendimento, porém 

até a presente data a requerida não realizou formalmente a 

individualização da fração adquirida junto ao Cartório de Imóveis. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

deposite judicialmente as quantias: a) de R$ 93.958,32 (noventa e três mil 

novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) referente à 

restituição da quantia paga a título da fração do imóvel, b) de R$ 9.395,83 

(nove mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) 

referente à multa da cláusula penal, c) de R$ 24.616,12 (vinte e quatro mil 

seiscentos e dezesseis reais e doze centavos) referente à multa 

estipulada no art. 35, §5º da Lei 4591/64, d) de R$ 60.984,00 (sessenta mil 

novecentos e oitenta e quatro reais) referente aos lucros cessantes e, 

por fim, e) que a requerida se abstenha de cobrar taxas de manutenção, 

condomínio e outras inerentes ao contrato, assim como de inserir os 

dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito. Aos 03.10.2018, 

restou determinada a suspensão dos autos em atenção às decisões 

proferidas no Superior Tribunal no julgamento dos Recursos Especiais n.º 

1.635.428/SC e 1.498.484/DF. A parte autora, no Id nº 15738077, opôs 

embargos de declaração, sustentando omissão na decisão supracitada, 

uma vez que não apreciou os pedidos de tutela de urgência. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. (i) Embargos de Declaração: Como é cediço, o 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou a correção de erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os autos, verifico que os embargos de declaração opostos pela parte 

autora comportam acolhimento. Com efeito, muito embora o caso dos autos 

verse sobre a temática abrangida na sistemática dos Recursos Especiais 

n.º 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, é cediço que não há impedimento para a 

análise e concessão de tutelas provisórias urgentes, caso presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos 

do art. 314 do CPC, durante a suspensão do processo pode ser 

determinado à realização de atos urgentes a fim de evitar dano 

irreparável. Ante todo o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de 

declaração opostos por Delcione Pelissari da Costa Ribeiro e Darlei da 

Costa Ribeiro, o que faço para analisar o pedido de tutela de urgência. (ii) 

Tutela de Urgência 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 

parcial deferimento. Com efeito, como acima dito, nos termos do art. 314 

do Código de Processo Civil, durante a suspensão do processo, é 

possível a determinação de atos considerados urgentes a fim de evitar 

dano irreparável. Nesse sentido, entendo que os pedidos de depósito em 

juízo das quantias referentes à restituição do valor da fração ideal, 

cláusula penal, lucros cessantes e referente à multa estipulada no art. 35, 
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§5º da Lei 4591/64 não apresentam o pressuposto da urgência. Isso 

porque, apesar de restar incontroverso o atraso para a entrega do imóvel, 

as razões que ensejaram a mora necessitam de dilação probatória. 

Ademais, não há nos autos indícios de que a requerida não suportaria o 

pagamento dos valores pleiteados ao fim do deslinde da ação. Destarte, 

entendo que o pedido de depósito das quantias requeridas não comporta 

guarida. Por outro lado, entendo que os demais pedidos comportam 

acolhimento. De fato, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como o contrato (Id n.º 15377583), o demonstrativo de pagamentos 

relativos às taxas condominiais (Id n.º 15377993) e, ainda, a notificação 

extrajudicial (Id n.º15378029, pág. 3). Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano em relação a tais pretensões, 

tendo em vista que, acaso não concedida à tutela de urgência, a parte 

autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento 

das taxas de um bem que não mais deseja, face ao descumprimento 

contratual pela requerida, o que lhes gera insegurança e impõe elevado 

ônus. Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente também o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e 

concreto risco da requerida incluir o nome dos requerentes no cadastro 

restritivo de crédito. Ademais, extrai-se dos autos que a requerida não 

entregou o imóvel no prazo estipulado, qual seja, 31 de junho de 2015, já 

com acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias de carência adicional, nos 

termos da cláusula décima primeira (Id. nº 15377583, pág. 13). Outrossim, 

na contranotificação enviada, a requerida reconhece a ocorrência do 

atraso (Id n.º 15378401). Ocorre que, nos termos do art. 476 do Código 

Civil, nenhuma das partes contratantes pode exigir da outra parte o 

implemento da obrigação sem que antes tenha cumprido a sua. Nesse 

sentido, vide jurisprudência a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. 

PRAZO DE ENTREGA. INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Para deferimento do pedido de tutela 

urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos 

indicados no art. 300, do CPC/2015. Dispõe a norma do art. 476, do Código 

Civil: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 

Comprovado o inadimplemento da promitente vendedora em relação à 

obrigação de entrega do imóvel, objeto de promessa de compra e venda, 

no prazo pactuado, é possível, em tese, a rescisão do negócio jurídico 

pela parte prejudicada, nos termos dos art. 475 e 476 do Código Civil. Não 

se mostra razoável obrigar os Agravantes a adimplir parcelas vincendas 

de contrato que se pretende rescindir em decorrência do inadimplemento 

contratual da construtora. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” 

(TJMG; AI 1.0319.16.002704-5/001; Rel. Des. José Arthur Filho; Julg. 

22/08/2017; DJEMG 05/09/2017). Portanto, a parte requerente, que 

adimpliu regularmente com a sua obrigação no contrato, não pode ser 

prejudicada pelo atraso da requerida com a entrega do imóvel e dos 

documentos para formalização do registro. Por fim, o § 2º 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 presente hipótese, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a retomada da cobrança das eventuais parcelas e 

taxas de manutenção e condomínio que forem consideradas regularmente 

devidas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças referentes a taxa 

de manutenção e condomínio, desde a interposição da presente ação, bem 

como de inserir o nome dos requerentes nos órgãos de restrição ao 

crédito, especificamente no que se refere ao contrato discutido nestes 

autos. Como consequência desta medida liminar, a qual suspende os 

efeitos do contrato celebrado entre as partes, visando o retorno ao 'status 

quo', fica suspensa a usufruição do imóvel pelos autores, sob pena de 

evidente desequilíbrio contratual. De fato, não cabe aos autores usufruir 

fração do imóvel objeto do contrato [por si ou terceiro], sem a 

contraprestação devida [pagamento das taxas de manutenção etc]. Para o 

caso de descumprimento da determinação pelo requerido, fixo multa no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, 

nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

sem prejuízo 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. No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Considerando que a citação é marco processual indispensável 

(art. 240, §1º do CPCP), 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). Na hipótese de não haver composição entre 

as partes, os autos deverão ser suspensos, nos termos da decisão 

constante no Id nº 15621313. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de 

Outubro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034451-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALICE APARECIDA DA SILVA OAB - 346.401.931-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034451-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILSON 

GOMES DA SILVA REPRESENTANTE: NATALICE APARECIDA DA SILVA 

RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Wilson Gomes da Silva, neste ato representado por sua filha e 

curadora Natalice Aparecida da Silva, em desfavor de GEAP Autogestão 

em Saúde, todos devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que 

se encontra em estágio avançado de Alzheimer, razão pela qual não 

consegue realizar nenhuma de suas atividades, tampouco sua higiene 

pessoal. Assevera que atualmente utiliza cadeira de rodas para se 

locomover, fralda geriátrica, sonda uretral e cateter nasal. Sustenta, ainda, 

que em razão do quadro de disfasia grave, não consegue se comunicar. 

Alega que nos últimos dias o seu estado de saúde se agravou, razão pela 

qual não está conseguindo ingerir as refeições via oral que já eram 

ministradas de forma liquidificada. Diz que, em virtude da dificuldade com a 

ingestão de alimentação, a equipe médica que o acompanha optou pela 

inserção de sonda nasogástrica. Relata que durante a internação, a dieta 

ministrada via gastrostomia foi fornecida pelo plano de saúde. Contudo, 

após a alta hospitalar, a requerida informou que não forneceria mais o 

alimento especial, em razão da inexistência de cobertura contratual. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

forneça a dieta especial consistente : Isosource 1.5CAL + 1L S/Sacarose 

Bioequipo Nutri C/Filtro AR 1,5M Biobase Biofrasco Nutri Enteral 300 ML 

Resource Thickenup Clear 125GR. 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.” 
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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, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que o autor em 

decorrência da doença de Alzheimer, apresenta disfagia orofaríngea, 

conforme relatório fonaudiológico constante no Id n.º 15850193. Ademais, 

de acordo com o relatório supracitado, há a indicação da gastrostomia 

como forma de garantir o suporte nutricional necessário. Há, ainda, a 

prescrição médica solicitando a dieta para infusão em gastrostomia, 

consignando o quadro de demência avançada e disfagia grave (Id n.º 

15850192). Destarte, entendo que, em que pese a alta hospitalar 

concedida ao autor, a nutrição especial decorre do procedimento de 

gastrostomia adotado quando da internação, uma vez que era o 

necessário para garantir o suporte nutricional. Deste modo, o fornecimento 

da nutrição especial decorre da internação ocorrida, razão pela qual 

entendo a probabilidade do direito da parte autora. Acerca da necessidade 

do fornecimento de dieta enteral decorrente de internação, colaciono o 

seguinte julgado, in verbis: “ DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

PACIENTE DE DOENÇA GRAVE SUBMETIDO A INTERNAÇÃO EM REGIME 

DOMICILIAR.CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PELAOPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL 

LIMITATIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ATENDIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO NCPC. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 

INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. Revelam os fólios, em síntese, que os 

litigantes mantém contrato de plano de saúde desde setembro de 2013 e 

que o agravado fora diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, 

insuficiência coronariana crônica, fibrilação arterial paroxística, quadro de 

demência (Alzheimer), hipertireiodismo e diabetes, sendo que, após 

tomografia de crânio na qual se evidenciou hemorragia 

intraparenquimatosa, foi submetido à drenagem cirúrgica do hematoma, 

circunstância que ensejou a necessidade da administração de alimentação 

enteral,através de sonda implantada em gastrostomia, tratamento este 

recusado pela ora agravada. 2. O argumento central vertido nas razões 

recursais arrima-se, preponderantemente, na possibilidade da operadora 

de plano de saúde limitar a cobertura do contrato de plano de saúde 

celebrado com o agravado. 3. A despeito da argumentação apresentada 

pela recorrente, é certo que o entendimento plasmado na decisão 

invectivada encontra-se em sintonia com a orientação dos Tribunais 

pátrios, no sentido de que merecem repúdio as cláusulas limitativas ou 

restritivas de tratamentos, exames e procedimentos médicos nos 

contratos de plano de saúde. Nesse diapasão, o argumento fundado na 

ausência de cobertura contratual para o fornecimento da dieta enteral não 

constitui óbice à sua implementação no caso concreto, prevalecendo, na 

espécie, além da natureza consumerista da relação havida entre o 

paciente agravado e a operadora agravante, a compreensão prevalente 

de que o internamento domiciliar do recorrido é sucedâneo da internação 

hospitalar, devendo-se-lhe oferecer a mesma proteção de saúde caso se 

encontrasse de fasto hospitalizado, desde que haja a respectiva 

indicação médica prescrita por especialista, o que restou verificado, 

consoante referido no próprio decisum vergastado.4. (...)(TJCE; AI 

0621155-41.2018.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Gomes de Moura; Julg. 22/08/2018; DJCE 28/08/2018; Pág. 97) 

Por essas razões, entendo restar presente a probabilidade do direito a 

parte autora. No que tange ao perigo de dano, emerge da própria 

pretensão da parte autora, pois a não viabilização da nutrição especial 

imporá risco à saude e à qualidade de vida da parte autora que se trata de 

pessoa idosa com 88 (oitenta e oito) anos de idade. Dessa forma, em juizo 

de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos 

fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, 

face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de 

dano. 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, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobrança da nutrição fornecida. 

Por outro lado, entendo que, em que pese a parte autora pleitear a nutrição 

especial consistente em Isosource 1.5CAL + 1L S/Sacarose Bioequipo 

Nutri C/Filtro AR 1,5M Biobase Biofrasco Nutri Enteral 300 ML Resource 

Thickenup Clear 125GR, a prescrição médica constante no Id nº 15850192 

não pormenoriza a dieta pleiteada, apenas prescreve “ dieta para infusão 

em gastrostomia”. Destarte, deverá a parte autora trazer prescrição 

médica que pormenorize e prescreva a nutrição especial supracitada 

requerida. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas), forneça a dieta para infusão em gastrostomia nos termos da 

prescrição constante no Id nº 15850192, até que se fizer necessária, 

devendo a parte autora trazer prescrição médica detalhada com a nutrição 

especial . Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no 

art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo 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 atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cuiabá, 10 de 

Outubro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019900-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA (ADVOGADO(A))

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019900-84.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TECNHOINF 

COMERCIO ELETRONICOS LTDA RÉU: FORTE COMERCIO E SERVICOS DE 

SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME W Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória na qual a parte requerida, citada na forma do art. 700, § 7º, do 

Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. É 

o breve relato. DECIDO. Ab initio, REVOGO o despacho exarado no 

movimento de Id. nº 12401953, posto que lançado equivocadamente no 

feito. Destarte, em se tratando de Ação Monitória, não cumprido o 

mandado e não oferecidos os embargos, constitui-se, de pleno direito e 

independente de outra qualquer providência, o título executivo judicial, nos 

expressos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, tendo em vista que, in casu, o requerido não cumpriu, no prazo 

legal, o mandado monitório, nem ofertou embargos, FICA CONSTITUÍDO o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. CONDENO o requerido nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida. Aplicar-se-á, doravante, o rito dos arts. 513 e seguintes do Código 

de Processo Civil, pelo que determino que se PROCEDA com as 

retificações e anotações necessárias quanto à alteração da classe 

processual. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para apresentar 

cálculo atualizado do seu crédito, acrescido das custas processuais e 
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dos honorários advocatícios, nos termos da presente decisão. 

Apresentados os cálculos, INTIME-SE a parte devedora por carta com 

aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, do CPC) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o débito, sob pena de incidir em multa de 10% (dez 

por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008930-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT,10 de Outubro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015442-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MITIO KAMACHI (AUTOR(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES (ADVOGADO(A))

MARTA GLAUCIA DE GUSMAO FADUL (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de Outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004207-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal.Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 de Outubro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012571-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GABRIEL MARCELIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT,10 de Outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012021-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE CAMPOS DE BRITO (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT,10 de Outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002282-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EDILSON GENTIL DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010699-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELE NATALY DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035899-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA NOGUEIRA VOJDANI (REQUERENTE)

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMILES S.A. (REQUERIDO)
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ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017051-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNNE DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015756-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023733-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007811-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (ADVOGADO(A))

NBC - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PIRES (RÉU)

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005689-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005729-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021850-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022753-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

LEONARDO ALVES CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

FERNANDO FELICIO MARQUES - ME (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 
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parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT,10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027901-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRG CBA CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012171-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI QUINTANA ARGUELHO (REQUERENTE)

ELIANE DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028688-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

VILMAR DE SOUZA LIMA (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para que se manifeste acerca da correspondência devolvida, 

no prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, / /2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009654-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS 03306735132 (RÉU)

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida , no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013419-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028321-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BAPTISTA DE ANDRADE (RÉU)

JOSEPH YACOUB ABBOUDI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar nos autos 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça visando 

possibilitar a expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027337-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

JORNAL A GAZETA LTDA (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fornecer endereço 

correto da parte autora para possibilitar a intimação pessoal da mesma 

tendo em vista a correspondência devolvida, no prazo de 05 ( cinco) dias. 

Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000738-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida, no 

prazo de 05 ( cinco) dias. Cuiabá - MT, 10 / 10 /2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007161-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR (ADVOGADO(A))

ANTONIO TETILLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEGUE FRANGUS COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

RONILDO VICCARI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para indicar de qual parte é o 

endereço indicado na petição de id. 14564742, bem como para indicar em 

qual endereço deve ser citado o outro Reclamado, comprovando também o 

pagamento da diligência para a expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1032430-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS (ADVOGADO(A))

ELZILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIS FERNANDO CAPELLI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032430-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELZILENE DA SILVA REQUERIDO: AMAGGI EXPORTACAO 

E IMPORTACAO LTDA Vistos etc. DESIGNO audiência para a oitiva da 

testemunha objeto da presente deprecata, para o dia 13/11/2018, às 

16horas. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo 

obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. Todavia, em se 

tratando a testemunha de uma das hipóteses previstas no § 4° do artigo 

455 do CPC, a secretaria do juízo fará a intimação nesses moldes de 

forma excepcional. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o 

da data da audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício. Caso 

seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, esteja em local 

incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante, 

com as cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032430-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERNANDES MORAIS (ADVOGADO(A))

ELZILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIS FERNANDO CAPELLI (TESTEMUNHA)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para que intime a testemunha por ele arrolada para 

comparecer na audiência de oitiva da mesma no dia 13/11/2018 ás, 16 

horas, que será realizado perante a 9ª Vara Cível, no Fórum da Comarca 

de Cuiabá. Cuiabá - MT, 10/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003939-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (ADVOGADO(A))

ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003939-35.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

EXECUTADO: SERGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALERIO Vistos etc. 

Esgotadas as diligências pela parte autora, mostra-se possível a pesquisa 

pelo sistema INFOJUD com o intuito de localizar o paradeiro da parte 

requerida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE ENDEREÇO POR 

REQUISIÇÃO JUDICIAL. A obtenção do endereço da parte executada é 

providência que cabe ao credor, podendo ser realizada através de 

pesquisa ou requisição judicial quando esgotadas as medidas ao alcance 

da parte. Configuração da situação, com inúmeras diligências em entes 

públicos e privados pelo agravante, sem sucesso na localização. É caso 

de pesquisa judicial de dados no sistema BACENJUD e no TRE, pois a eles 

não tem acesso o Estado. Descabida a pretensão no que concerne ao 

SIEL - Sistema de Informações Eleitorais, pois é apenas um complemento 

interno do cadastro eleitoral, no qual constam os incidentes, como 

condenações, não havendo nele endereços. Decisão monocrática. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70061605481, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 15/09/2014) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIOS - INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇOS DAS PARTES - 

POSSIBILIDADE. É possível a expedição de ofícios às instituições públicas, 

como a Receita Federal e o Tribunal Regional Federal, com a finalidade de 

obter informação sobre o endereço das partes, se já esgotadas as 

tentativas usuais de localização, eis que referida informação somente é 

prestada ao Juiz requisitante e não implica quebra de sigilo, pois não se 

trata de informação confidencial”. (TJ-MG - AI: 10702130614739001 MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2014) Com efeito, 

infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, possível a 

realização de pesquisa via INFOJUD. DEFIRO o pedido de pesquisa de 

possíveis endereços da parte requerida via INFOJUD. Com a informação 

nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033000-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027718-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCALABRIN DA SILVA (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

CAMILA OLIVEIRA GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021077-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 
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Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016938-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS (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 a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032026-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025215-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008889-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

ANTONIA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,10 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034104-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034104-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando inicialmente os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Com efeito, o 

Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 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 (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Ademais em consulta ao sistema RENAJUD 

(abaixo), restou verificado que o representante e sócio da empresa 

requerente possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. QBA5646 MT HONDA/XRE 190 2017 2017 JOSE VICENTE 

NETO Sim ui-button ui-button NUG0752 MT HONDA/CG 150 TITAN EX 2012 

2012 JOSE VICENTE NETO Sim ui-button ui-button NPI3248 MT 

HONDA/CG150 TITAN MIXESD 2009 2009 JOSE VICENTE NETO Não Em 

caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de 

agravo de instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A gratuidade de justiça pode ser reconhecida à pessoa 

jurídica, desde que demonstre de forma cabal a insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais.” (TJMT – Agravo de 

Instrumento n°. 37856/2005 - Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, 

sobre o assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 
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INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935055 Nr: 52073-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CORREA MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANY CRISTINA RODRIGUES, ROGERIO 

MEDEIROS PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO MEYER - 

OAB:21.615, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada 

positiva, impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452182 Nr: 24352-67.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA, 

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, VINÍCIUS VARGAS LEITE - OAB:MT- 11.213-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA

Data da Carga: 05/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456290 Nr: 27099-87.2010.811.0041

 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: FREDERICO AUGUSTO GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA, 

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/O, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321

 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: RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA

Data da Carga: 05/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 727181 Nr: 23036-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER DALBUQUERQUER DE MIRANDA, 

FRANCISCO DE PAULA RABELO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT- 11.213-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA

Data da Carga: 05/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852553 Nr: 55349-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GRECO - 

OAB:234.347/SP, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: GABRIEL GAETA ALEIXO

Data da Carga: 05/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082106 Nr: 2570-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCARO HOTÉIS LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/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: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA

Data da Carga: 05/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 409338 Nr: 827-56.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDA DO CARMO PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO CRISTOVAM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.468/MT

 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: DIEGO OSMAR PIZZATTO

Data da Carga: 08/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1289506 Nr: 4771-85.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

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

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 842048 Nr: 46175-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDE DO NASCIMENTO NUNES, JULIETA 

SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 231859 Nr: 1353-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA APARECIDA DA COSTA, MAURO LOPES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ DE FIGUEIREDO, CLÍNICA 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REAL 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943137 Nr: 56405-62.2014.811.0041

 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: LFDC, JUCELIA CRISTINA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. 

DE MATO GROSSO. - OAB:, 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 da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108551 Nr: 14131-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGEP, ELAINE ESCOBAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - HGUNIC, 

AFRANIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSADORE - OAB:6199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, 

MARIA CLAUDIA DE C. BORGES STABILE - OAB:5930, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 10/12/2018 às 10:30 horas. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro 

Popular, Sala 08, aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, 

t e l e f o n e  p a r a  c o n t a t o :  6 5 - 9 9 7 2 - 1 8 1 8 ,  e - m a i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo as partes para 

comparecem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233238 Nr: 2573-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. O. X, HONORINA GONÇALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, TRANSBALAN 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, VALMIR BRITO DE MORAES - 
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OAB:

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 829668 Nr: 35436-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL OROS, JULIO 

CESAR VIEIRA

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

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756732 Nr: 8863-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER N. S. TELES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 90 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 9424-58.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUZA MIRANDA, PAULINE 

FINAZZI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - OAB:7167/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LAURA FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, e em cumprimento a decisão fls. 219, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via 

boleto bancário, no prazo de 05 dias, para possibilitar nova avaliação do 

imóvel.

 Informo que para fim de depósito judicial de valores (diferença do valor do 

imóvel), o boleto é gerado pelo site do tjmt, no link depósitos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 894261 Nr: 26057-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIA REMOLDAGEM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIUS PNEUS LTDA, ANTONIO JESUS 

CANDIDO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:34920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FARIA BUENO - 

OAB:50952

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95852 Nr: 5334-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A- DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar a distribuição e 

cumprimento do MANDADO DE REMOÇÃO E AVALIAÇÃO N.604170 

remetido para a central de mandados, conforme informação nos autos de 

que a parte não recolheu a diligência para o oficial de justiça pois vai 

fornecer os meios para o cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1029159 Nr: 36399-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W ANTHONY BOM - ME, WILLIAN ANTHONY BOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, 

LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIAIRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOÃO FERREIRA - 

OAB:1967/SC, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8.085/MT, LUIZ 

CARLOS LOPES - OAB:6622, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - 

OAB:7.215

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 898664 Nr: 28836-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNEY CORREA DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890400 Nr: 23499-19.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153310 Nr: 33184-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SIMONE BUSSOLA

 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:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000849-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCIO DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 1000849-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA SILVA MOURA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cumpra-se o 

despacho de ID. 15816273 anteriormente proferido nos autos, 

encaminhando-se o presente feito ao substituto legal. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033857-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033857-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA RÉU: EDER VARGAS 

NUNES, ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c 

Nulidade de Ata de Assembleia Registrada c/c Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência, proposta por CAMILA 

DE AZEVEDO MARANHÃO DE SOUZA e LAHYR DE MELLO MARQUES em 

desfavor de EDER VARGAS NUNES e ASSOCIAÇÃO DE EDIFÍCIO VERDES 

MATAS – AVMATAS, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora relata que o Edíficio Verdes Matas foi edificado pela Carajas 

Construtora e Incorporadora Ltda, tendo suas obras concluídas em 

novembro/2015. Aduz que, em virtude de alterações de normas do Corpo 

de Bombeiros, foi necessária a elaboração de novos projetos para a 

aprovação, além disso, que em virtude de a construtora ter atravessado 

por sérias dificuldades financeiras, não tendo recursos suficientes para 

arcar com as adaptações, surgiu por parte do requerido Sr. Eder Vargas 

Nunes a ideia de ser formalizada uma associação civil, sem fins lucrativos, 

com o fito de implementação de serviços e bens ao edifício, 

estabelecimento de regras mínimas de convívio, além de representar e 

fazer prevalecer a vontade da maioria dos associados, até a formalização 

do condomínio com a expedição do “Habite-se”. Explana que em 

17/05/2016 foi constituída a Associação dos Moradores do Edifício Verdes 

Matas – AVMatas, sendo formalizado o valor de taxa associativa, tendo o 

Sr. Eder redigido o Estatuto e se autoproclamando presidente, bem como 

nomeando a Sr. Lorena Larranhagas Mamedes como diretora financeira e 

administrativa e o Sr. Milton Minoru como vice-presidente, posteriormente 

substituído pela Sra. Erly Terezinha de Almeida. Informa que em 

28/07/2018 foi publicado edital convocando os associados a participar de 

Assembleia Geral a se realizar no dia 09/08/2018, a qual tinha como 

objetivo a prestação de contas do período de outubro/2017 a agosto/2018, 

e, eleição de membros da diretoria para o biênio 2018/2020. Alega que na 

data de 06/08/2018, 72 (setenta e duas) horas antes da assembleia, como 

determina o estatuto, os autores registraram sua chapa, denominada 

Chapa 02 Liberdade, que tinha como associados candidatos membros: 

Sra. Camila de Azevedo Maranhão de Souza, ao cargo de presidente, Sr. 

Renato Costa Sala, ao cargo de vice presidente e Sra. Lahyr de Mello 

Marques, ao cargo de diretora financeira administrativa. Expõe que na 

madrugada de 08/08/2018 para o dia 09/08/2018 (dia da assembleia), mais 

precisamente às 23:58 do dia 08/08/2018, menos de 16 (dezesseis) horas 

antes do pleito, o Sr. Eder, ora requerido, por meio de redes sociais 

divulgou comunicado onde homologou a chapa 01, bem como indeferiu o 

registro da chapa 02, chapa essa dos requerentes, sob o argumento de 

que um dos membros não estava quites com suas obrigações e que outro 

membro da chapa não teria comprovado sua condição de proprietário no 

momento de registro da chapa. Narra que na referida assembleia de 

09/08/2018, como previsto no edital foi apresentada a prestação de 

contas, sendo esta reprovada, posto isto, sustenta ter sido questionado 

por quase a totalidade dos associados presentes acerca dos critérios 

utilizados pelo Sr. Eder para homologar uma chapa, e indeferir outra. 

Elucida que diante do narrado foi sugerida uma nova chapa alternativa 

consensual, contudo o Sr. Eder, em meio a assembleia chamou os 

membros das 02 chapas concorrentes para conversarem em outro 

ambiente do edifício, onde foi tentada a manipulação dos candidatos o que 

não foi aceito, quando o requerido, passou a insultar e ofender o 

representante da Sra. Lahryr de Mello, chegando a ameaça-lo com 

agressões físicas, tendo sido interrompido pelos outros membros 

presentes, causando assim um principio de tumulto e consternação dos 

demais associados. Sustenta que, o referido principio de tumulto foi 

controlado pelos associados, porém o demandado simplesmente se dirigiu 

às mesa de diretoria, juntou todos documentos que ali constavam, e, se 

retirou sem qualquer comunicação ou justificativa aos associados 

presentes. Salienta que tendo o quórum ter continuado o mesmo, 

suficiente conforme previsão estatuária, os associados presentes e aptos 

a votar, por unanimidade decidiram continuar com a assembleia para 

eleição de novos membros da diretoria, contudo logo depois de reaberta a 

assembleia, a Sra. Erli, vice-presidente também se retirou da referida 

assembleia. Argumenta que os associados decidiram continuar a 

assembleia, tendo sido possível chegar ao consenso para a formação de 

nova chapa independente constando como presidente Camila de Azevedo 

Maranhão de Souza, vice-presidente Aryele Christine Bandeira Dias e 

como diretor financeiro administrativo Lahyr de Mello Marques, 

devidamente representada pelo Sr. Milton Fiorenza por meio de 

procuração. Segue narrando que a referida chapa foi eleita por 

unanimidade e aclamação, como também previstas no estatuto, tendo sido 

respeitados todos tramites e os membros cumpridos com todas as 

exigências estatuárias, inclusive com a presença e chancela do 

representante da empresa Planserv, contratada para registrar e 

secretariar a assembleia. Relata que passados alguns dias e a diretoria 

requerida não se manifestou para dar à posse a nova diretoria 

democraticamente eleita, assim do dia 03/09/2018, foi notificada a 
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AVMatas na pessoa de seu presidente o Sr. Eder, informando o mesmo da 

decisão da maioria dos associados, bem como concedendo prazo de 24 

(vinte e quatro) horas para dar posse a nova diretoria eleita. Alude que o 

aviso de recebimento retornou e não houve qualquer resposta, ademais 

na data de 26/09/2018 o Sr. Eder, via e-mail, divulgou novo edital de 

convocação para nova Assembleia Geral, tendo novamente como pauta a 

prestação de contas do período de outubro/2017 a setembro/2018, bem 

como a eleição para novos membros da Diretoria Executiva da AVMatas 

para o biênio 2018/2020. Dessa forma, requer em sede de tutela cautelar 

de urgência em caráter antecedente a determinação do imediato 

afastamento da Diretoria Executiva da AVMatas o requerido Sr. Eder 

Vargas Nunes, Presidente, e demais ainda membros, Sra. Erli Terezinha de 

Almeida, Vice presidente e Sra. Lorena Larranhagas Mamedes, Diretora 

Administrativa Financeira, e que seja determinada, primeiro em sede de 

tutela de urgência e posteriormente confirmado em sentença, a posse dos 

autores aos respetivos cargos de direção da Diretoria Executiva da 

AVMatas, para qual cada um fora regular e democraticamente eleito, 

sendo a Sra. Camila de Azevedo Maranhão de Souza, empossada com 

Presidente, a Sra. Aryele Christine Bandeira Dias, como Vice presidente, e 

a Sra. Lahyr de Mello Marques, legalmente representada pelo Sr. Milton 

Jorge Fiorenza, conforme a Ata verdadeira anexa, ainda com a vacância 

na Vice-Presidencia, em virtude do pedido de renúncia da Sr. Aryele, que 

será suprida nos termos do parágrafo 1º do art. 36º do Estatuto da 

AVMatas, bem como seja determinado por este r. juízo o registro da 

verdadeira Ata de Assembléia Geral realizada no dia 09/08/2018, tendo 

como pauta a eleição de novos membros da Diretoria Executiva da 

AVMatas, independente da assinatura do Presidente Sr. Eder Vargas 

Nunes, que ainda deve ser compelido a proceder a devolução imediata 

dos documentos subtraídos pelo Sr. Eder Vargas Nunes. Requer também 

que este r. juízo declare a nulidade e torne sem efeito o edital de 

convocação para Assembléia Geral designada para o dia 16/10/2018, 

tendo como pauta novamente a eleição de membros da diretoria executiva 

e prestação de contas. É o relatório Decido Conforme consignado trata-se 

de Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Nulidade de Ata de 

Assembleia Registrada c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória Antecipada de Urgência, proposta por CAMILA DE AZEVEDO 

MARANHÃO DE SOUZA e LAHYR DE MELLO MARQUES em desfavor de 

EDER VARGAS NUNES e ASSOCIAÇÃO DE EDIFÍCIO VERDES MATAS – 

AVMATAS, todos devidamente qualificados nos autos. Cumpre salientar 

que o instituto da tutela cautelar tem por fito assegurar futura eficácia do 

pedido principal. Trata-se, portanto, de tutela antecedente, requerida 

dentro do mesmo processo em que se pretende formular o pedido 

principal. Os requisitos para obtenção da tutela cautelar em caráter 

antecedente foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. O presente caso se amolda a tutela antecipada 

em caráter antecedente, uma vez que não se visa acautelar o resultado 

do processo e sim desde já antecipar os efeitos que seriam agraciados 

quando da cognição exauriente. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em apreço a controvérsia cinge-se na validade da 

votação da nova Diretoria Executiva da Associação de Moradores do 

Edifício Verde Matas – AVMatas, além disso, os autores pugnam para que 

o requerido seja compelido a devolver documentos supostamente 

subtraídos pelo mesmo, bem como a declaração da nulidade, tornando 

sem efeito o edital de convocação para nova Assembleia designada para 

a data de 16/10/2018. Na exordial é narrado pelos autores, que foram 

eleitos em assembleia com quórum suficiente, conforme previsão 

estatuária, tendo sido a chapa eleita por unanimidade, contudo não 

trouxeram aos autos nenhum documento hábil a corroborar com referida 

alegação, uma vez que não foi colacionada aos autos lista de presença 

dos associados na assembleia, bem como decorrendo de chapa formada 

no ato, a vista do indeferimento da anteriormente apresentada e 

indeferida, afastando, a priori, a probabilidade do direito em sede sumária. 

Em que pese terem sidos listados nomes dos associados quites, os quais 

votaram a favor da chapa da demandante na Ata de Assembleia Geral 

Ordinária da Associação do Edifício Verdes Matas (ID 15746513), não é 

possível na presente sede de cognição aferir-se acerca da quantidade de 

associados presentes em tal momento. Além disso, foram juntadas aos 

autos 02 (duas) atas da mesma assembleia, as quais são divergentes em 

seus conteúdos, não sendo a principio possível dirimir a controvérsia, a 

qual demanda maior dilação probatória. No que tange ao pedido de que 

seja declarada a nulidade, bem de que se torne sem efeito o edital de 

convocação para nova Assembleia Geral designada para o dia 

16/10/2018, a qual tem novamente como pauta a eleição de membros da 

diretoria executiva e prestação de contas, afere-se do referido edital (ID. 

15747443) que será oportunizado aos associados quites que tiverem 

interesse em concorrer nas eleições a se inscreverem valendo prevalecer 

a democracia e a regularidade do procedimento eleitoral, ante mesmo a 

regular inscrição de chapas hábeis a concorrência, e não formação de 

chapa no ato da assembléia. Sendo assim, tendo em vista a proximidade 

de nova assembleia para eleição, bem como a oportunização da inscrição 

de chapas, não será obstado a chapa dos requerentes a disputarem a 

Diretoria Executiva da associação de moradores, desde que observadas 

as disposições previstas no Estatuto Social. Feitas essas considerações, 

não preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida 

pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada em Caráter 

Antecedente. No mais, DETERMINO a intimação da parte autora para o 

cumprimento do disposto no §6º do artigo 303 do CPC, para que proceda 

com a emenda a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cuiabá-MT, 10/10/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034450-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAURO BENEDITO POUSO CURVO, SONIA YUKI HORIBA CURVO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Indenizatória Por Dano Moral proposta por MAURO BENEDITO POUSO 

CURVO e SONIA YUKI HORIBA CURVO, em desfavor de BANCO ITAÚ 

UNIBANCO – S.A, todos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora narra que o primeiro autor manteve conta bancária junto ao Banco 

Itaú por mais de 15 (quinze) anos, contudo em virtude de cobranças 

indevidas creditadas em sua corrente, obteve por decisão judicial o 

encerramento de sua conta bancária nº 56099-8, além da declaração da 

inexistência de débitos creditados em sua conta corrente. Explana que a 

sentença meritória transitou em julgada em 25/06/2012, tendo sido 

expedido alvará judicial em 09/10/12, tendo sido o processo 

definitivamente arquivado e os problemas enfrentados com a Instituição 

Financeira pareciam ter chegado ao fim. Aduz que, em que pese o 

requerido ter cumprido com os comandos contidos na sentença, iniciou 

como novas cobranças aos autores, essas via telefone, mensagem, 

e-mail e correspondência, relativas aos mesmos débitos declarados 

inexistentes na demanda anterior, o que gerou imensuráveis 

constrangimentos extrapatrimoniais. Alude que não bastou realizar por si 

só a injusta cobrança, tendo também terceirizado o serviço por meio de 

escritórios e empresas de cobranças, além disso, vem se utilizando os 

dados de sua esposa, a qual também vem sofrendo com as recorrentes 

cobranças indevidas. Em sede de antecipação de tutela requer 

determinação para que o requerido, bem como as empresas e escritórios 

de cobrança que lhe prestam serviço, se abstenham de praticar qualquer 

ato de cobrança contra os requerentes, além de que se abstenham de 

inserir seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos. Custas devidamente recolhidas, conforme petitório e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 146 de 586



comprovante de Id. 15858383. É o Relatório. Decido. Conforme consignado 

cuida-se de Ação Indenizatória Por Dano Moral proposta por MAURO 

BENEDITO POUSO CURVO e SONIA YUKI HORIBA CURVO, em desfavor 

de BANCO ITAÚ UNIBANCO – S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso, encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

está caracterizada pela juntada aos autos das inúmeras cobranças feitas 

tanto pelo banco requerido, quanto pelas empresas terceirizadas 

contratadas, conforme se depreendem das ligações, mensagens, e-mails 

e correspondências, colacionadas aos autos de movimentos de Ids. 

15850171 a 15850174, embora já tenha sido dado comando judicial em 

sentido contrário. Os reclamantes trouxeram aos autos cópia da sentença 

dos autos de nº 0053220-44.2011.811.0001, o qual tramitou perante o 4º 

Juizado Cível de Cuiabá-MT (ID. 15864359), onde foi determinado o 

encerramento da conta bancária do autor, bem como declarado inexistente 

os débitos, os quais foram indevidamente cobrados, tendo sido o banco 

requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais. 

Neste ponto, a exordial ainda foi instruída com cópia do acordão proferido 

pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais (ID. 15864362), pelo 

qual foi mantida integralmente a sentença do juizado especial. Por sua vez, 

o perigo de dano torna-se visível com o fato de que a conduta do banco 

reclamado, vem submetendo os autores a um estado constante de 

intranquilidade, algumas vezes de humilhação, vez que passaram a ligar 

no local de trabalho do autor, além de que sendo inserido o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito lhe trará gravame prejuízo, 

acarretando-lhe a fama de má pagador, por um serviço que já foi 

declarado inexistente e encerrado judicialmente. A questão posta 

demonstra-se, em tese, para não dizer de clareza solar, o tamanho 

desrespeito para com os consumidores e ordem judicial já emanada de 

cessação. Sendo assim, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da 

tutela. Em casos análogos, colho a jurisprudência do TJ-MT: 

1000774-06.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A 

AGRAVADO: ODELITA DE LIMA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO 

RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE 

– PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se a agravada nega a existência de qualquer relação 

jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a 

responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela 

nos órgãos de proteção ao crédito.Preenchidos os requisitos 

autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1000842-53.2018.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO DE DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO 

QUE O AUTOR AFIRMA SER INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA.Possível o deferimento de tutela de urgência de 

retirada de negativação de nome, de cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, se verificada a existência de prejuízo dela decorrente, máxime se 

a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou 

comprovada GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018) 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. 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 experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

demandada, bem como as empresas e escritórios que lhe prestam 

serviços SE ABSTENHAM de praticar qualquer ato de cobrança quanto 

aos autores, bem como SE ABSTENHA de inserir os nomes dos 

requerentes nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito 

discutido no presente feito. Para o caso de descumprimento dessa 

decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço 

com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo 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. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 09h00min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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, 10/10/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032912-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

THATYANE SOUZA FEITOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032912-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

THATYANE SOUZA FEITOZA, GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO 

REQUERIDO: JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBE6671 MT HONDA/BIZ 125 EX 2015 2015 GENIVAL DE JESUS 

MACHADO PINTO Não ui-button ui-button QBT5138 MT HONDA/BIZ 125 EX 

2014 2015 THATYANE SOUZA FEITOSA Não ui-button ui-button pp1pp 

Ademais, o demandante sequer juntou a declaração de hipossuficiência, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é 

o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034162-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034162-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou exordial o recolhimento 

das custas ao final da demanda. . O assunto é de ordem pública, de modo 

que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. No 

mais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é 

semelhante à concessão do beneficio da gratuidade judiciária, devendo 

restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com 

os ônus processuais. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034104-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034104-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando inicialmente os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Com efeito, o 

Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 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 (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Ademais em consulta ao sistema RENAJUD 

(abaixo), restou verificado que o representante e sócio da empresa 

requerente possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. QBA5646 MT HONDA/XRE 190 2017 2017 JOSE VICENTE 

NETO Sim ui-button ui-button NUG0752 MT HONDA/CG 150 TITAN EX 2012 

2012 JOSE VICENTE NETO Sim ui-button ui-button NPI3248 MT 

HONDA/CG150 TITAN MIXESD 2009 2009 JOSE VICENTE NETO Não Em 

caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto de 

agravo de instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A gratuidade de justiça pode ser reconhecida à pessoa 

jurídica, desde que demonstre de forma cabal a insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais.” (TJMT – Agravo de 

Instrumento n°. 37856/2005 - Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, 

sobre o assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034159-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDERSON MORAES DE CAMARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034159-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON MORAES DE CAMARA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 
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essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. NPE9538 MT 

HONDA/CG 125 FAN ES 2009 2009 ANDERSON MORAES DE CAMARA 

Sim ui-button ui-button JYH7564 MT VW/GOL CL 1.8 1991 1991 

ANDERSON MORAES DE CAMARA Não Ademais, o demandante sequer 

juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033225-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRASIELLE NEVES D ESPIRITO SANTO GONCALVES (AUTOR(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROZINA RAMOS XAVIER (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033225-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES, LAURA GRASIELLE NEVES D 

ESPIRITO SANTO GONCALVES RÉU: PEDROZINA RAMOS XAVIER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBJ0873 MT HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF 2014 2014 LAURA GRASIELLE 

N. D E.S.GONCALVES Sim ui-button ui-button pp1pp Ademais, o 

demandante sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Além disso, a cópia da 

carteira de trabalho colacionada aos autos, observa-se que consta 

anotado o último dia trabalhado do autor em 01/09/2017, não sendo 

possível assim auferir sua condição momentânea de hipossuficiência. 

Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é 

o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010830-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUIS ELIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI (ADVOGADO(A))

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TADAYUKI TANAKA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010830-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS ELIAS DE SOUSA RÉU: TADAYUKI TANAKA Vistos etc. As partes se 

compuseram em sessão de conciliação realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de ID: 15826851. O 

acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III 

alínea b do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Determino a expedição de 

ofício à Energisa S/A, para que seja realizada a transferência da unidade 

consumidora do imóvel para a propriedade de Luís Elias de Sousa, CPF: 

531.422.411-91, nos termos pactuados pelas partes, mediante a 

apresentação da documentação necessária. Comunique-se o 

Excelent íssimo Relator do Agravo de Instrumento n. 

1009747-47.2018.8.11.0000 acerca do acordo entabulado entre as 

partese da presente sentença homologatória. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do 

acordo, ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento 

caso haja necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10/10/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007711-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI (ADVOGADO(A))

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

TADAYUKI TANAKA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (EXECUTADO)

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007711-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TADAYUKI TANAKA EXECUTADO: LUIS ELIAS DE SOUSA Vistos etc. As 

partes se compuseram em sessão de conciliação realizada nos autos n° 

1010830-72.2018.8.11.0041, sendo que o acordo abrange a presente 

ação, bem como a ação em apenso, de numeração 

1026533-43.2018.8.11.0041. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026533-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUIS ELIAS DE SOUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

TADAYUKI TANAKA (EMBARGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026533-43.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: LUIS ELIAS DE SOUSA EMBARGADO: TADAYUKI 

TANAKA Vistos etc. As partes se compuseram em sessão de conciliação 

realizada nos autos n° 1010830-72.2018.8.11.0041, sendo que o acordo 

abrange a presente ação, bem como a ação em apenso, de numeração 

1007711-06.2018.8.11.0041. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020123-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

FABIO VIQUINI DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022147-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA MACHADO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016707-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITA GASPAR DE NOVAES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 
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acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016171-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

VICENTE MIRANDA DA SILVA (AUTOR(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, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033196-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCO COSTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033196-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENY FRANCO COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006476-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033196-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCO COSTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033196-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GENY 

FRANCO COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021513-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI SALETE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019795-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JAMILSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019795-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAMILSON NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021457-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (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
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Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

TATIANE MOURA DE AVILA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032839-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA (ADVOGADO(A))

LUCIANA GONCALVES PARREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERREIRA NEVES SODRE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para apresentar o contrato de locação, 

bem como as supostas notificações da requerida que alega ter realizado, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034425-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

DIEGO LANNES CERVEJEIRA (EXECUTADO)

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034425-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO REGINALDO ROLDAO EXECUTADO: OZORIO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR, DIEGO LANNES CERVEJEIRA, EDUARDO BARBOSA DE 

MIRANDA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou 

recolher as custas inicias de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032875-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA (EMBARGANTE)

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte embargante para instruir a inicial com cópias das 

peças relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do 

art. 914 do NCPC, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034207-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

WALDSON JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA (RÉU)

ESPOLIO DE WALFGANG HERMAN MOCKER e ELZIRA PINTO MOCKER 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se o autor para apresentar cópia atualizada da matrícula do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021409-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

POLLYANA DE PAULA E SILVA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO COSTA (REQUERIDO)

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026814-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1020902-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1018960-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012297-86.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALCANTARA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010329-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALERIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012795-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WENDER DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018527-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WEDERSON DIAS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011947-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012530-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033482-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENDRICK BALTHAZAR XAVIER (ADVOGADO(A))

SUMAY DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A LOGRADO VIEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033482-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUMAY DO BRASIL LTDA RÉU: A LOGRADO VIEIRA COMERCIO E 

SERVICOS - ME Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias 

de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

S. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033393-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

GILMAR LIMA DAMASCENA (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 15747635, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 5.000,00. E intime-se a parte autora para 

cumprir o despacho de Id. 15717590, no sentido de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014234-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015119-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

CASSIO COSTA DE CASTILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013625-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

DAVD ROCHA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013843-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

NEVTON DE FREITAS VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017416-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

E. G. D. S. (AUTOR(A))

NEUSILENE DUARTE DE SANTANA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035255-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CELSO GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016843-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AISLAN EWERTON SILVA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016226-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DENIS REYNALDO DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005661-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (REQUERENTE)

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015505-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ZILDA MANENTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015166-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010531-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031881-42.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 155 de 586



Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (AUTOR(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030661-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Mais uma vez, intime-se a parte requerente para cumprir a ordem 

de Id. 15366201, no sentido de promover a classificação e organização 

dos documentos, os quais devem ser anexados separadamente e 

identificados, em conformidade com a resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016027-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE BARBOSA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (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 a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031166-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY JORGINA GAMARRA DA SILVA (REQUERENTE)

MAYARA PEREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE GAMARRA DA SILVA OAB - 545.472.371-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nancy Jorgina Gamarra da 

Silva, representada por Anelise Gamarra da Silva, em desfavor de Águas 

Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento de água 

prestado pela requerida e foi surpreendida com cobranças referentes aos 

meses de abril, maio e junho de 2018, nos valores de R$ 817,92, R$ 

1.749,26 e R$ 3.736,54 respectivamente, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de água no imóvel. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

15425220, que a ré emitiu faturas em 2017 e 2018 nos valores de R$ 

29,74, R$ 88,23, R$ 32,25, etc., mas efetuou cobranças referentes aos 

meses de abril, maio e junho de 2018, nos valores de R$ 817,92, R$ 

1.749,26 e R$ 3.736,54 respectivamente (Ids. 15425223, 15425224 e 

15425226), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado 

nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de 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 que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de água no imóvel, acerca do débito aqui discutido. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre cada mês discutido, no valor da média 

das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco 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 seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 22/01/2019, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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. Defiro a prioridade na tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC. Quanto à procuração de Id. 15811352, deverá a parte autora 

apresentar instrumento que contenha a qualificação da sra. Nancy, bem 

como da sua representante Anelise, no prazo de quinze dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000966-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

IZAIAS ANTONIO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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 a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FELISBERTO CORREIA DE SOUZA (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 a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008732-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI (ADVOGADO(A))

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAIRES ALVES BRITO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057345 Nr: 49706-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR PINTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA, Murilo 

Prates Retuci, Luiz Antonio de Castros, Wellington Domingos, Antônio dos 

Rios Januário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA, CNPJ: 

03200656000146. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, 

registrada sob o número 49706-21.2015.811.0041 (Código 1057345), 

distribuída a esta Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá em 

23/10/2015, proposta por Odenir Pinto Duarte em face de Cerâmica São 

Gonçalo Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

número 03.200.656/0001-46, atualmente em lugar incerto e não sabido., 

objetivando a concessão do domínio dos imóveis localizados na Rua F, 

Quadra 3, Nº 9 e 44, Logradouro Jardim São Mateus, Bairro Parque 

Cuiabá, Cuiabá/MT, registrados sob o Número 02, da Matrícula número 

24.265, no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá.

Despacho/Decisão: Diante da juntada dos documentos de fls. 168/169, 

informe o solicitado às fls. 140/141 e 150.No mais, cumpra-se na íntegra a 

decisão de fls. 163, expedindo edital de citação.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057345 Nr: 49706-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR PINTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA, Murilo 

Prates Retuci, Luiz Antonio de Castros, Wellington Domingos, Antônio dos 

Rios Januário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA, CNPJ: 

03200656000146, atualmente em local incerto e não sabido MURILO 

PRATES RETUCI, Cpf: 70096414120, Rg: 1270470-9, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ ANTONIO DE CASTROS, 

Cpf: 17300762115, Rg: 1196398-8, brasileiro(a), engenheiro florestal, 

atualmente em local incerto e não sabido WELLINGTON DOMINGOS, Cpf: 

28246225120, Rg: 140618-6, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido ANTÔNIO DOS RIOS JANUÁRIO, Cpf: 40848426991, Rg: 

2686104-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, 

registrada sob o número 49706-21.2015.811.0041 (Código 1057345), 

distribuída a esta Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá em 

23/10/2015, proposta por Odenir Pinto Duarte em face de Cerâmica São 

Gonçalo Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

número 03.200.656/0001-46, atualmente em lugar incerto e não sabido., 

objetivando a concessão do domínio dos imóveis localizados na Rua F, 

Quadra 3, Nº 9 e 44, Logradouro Jardim São Mateus, Bairro Parque 

Cuiabá, Cuiabá/MT, registrados sob o Número 02, da Matrícula número 

24.265, no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá.
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Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóveis localizados na Rua F, Quadra 

3, Nº 9 e 44, Logradouro Jardim São Mateus, Bairro Parque Cuiabá, 

Cuiabá/MT, registrados sob o Número 02, da Matrícula número 24.265, no 

Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá.

Despacho/Decisão: Diante da juntada dos documentos de fls. 168/169, 

informe o solicitado às fls. 140/141 e 150.No mais, cumpra-se na íntegra a 

decisão de fls. 163, expedindo edital de citação.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057345 Nr: 49706-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR PINTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO GONÇALO LTDA, Murilo 

Prates Retuci, Luiz Antonio de Castros, Wellington Domingos, Antônio dos 

Rios Januário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 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, juntar nestes autos os 

documentos solicitados às fls. 140/141 e 150, bem como, para que, no 

mesmo prazo, adote as providências solicitadas à fl. 138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220916 Nr: 29093-29.2005.811.0041

 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: CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS E 

PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios 

interpostos por Enio de Oliveira Almeida nos autos da Ação Monitória que 

lhe move Centro Oeste Concessionária de Veículos e Peças Ltda., 

convertendo a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem 

como, o mandado inicial em mandado executivo, condenando o 

embargante ao pagamento de R$ 3.456,48 (três mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento dos títulos e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, constituído na sentença, sopesados os critérios legais, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Transitada em julgado, intime-se o autor/embargado a 

apresentar o cálculo do débito, em dez (10) dias, prosseguindo-se na 

forma do artigo 702 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-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.: 752512 Nr: 4367-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios 

interpostos por Fabio Cesar de Abreu nos autos da Ação Monitória que lhe 

move Pizzatto Materiais Elétricos Ltda., convertendo a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em 

mandado executivo, condenando o embargante ao pagamento de R$ 

5.958,34 (cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o 

vencimento dos títulos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, constituído na sentença, sopesados os 

critérios legais, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada em julgado, intime-se o 

autor/embargado a apresentar o cálculo do débito, em dez (10) dias, 

prosseguindo-se na forma do artigo 702 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868336 Nr: 8219-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BUENO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Dano Decorrente de Acidente de Veículos promovida 

por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em desfavor de Pedro Paulo 

Bueno dos Reis, para condenar este ao pagamento de R$ 17.222.00 

(dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais), com correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar do 

efetivo pagamento.Condeno o requerido, também, ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações per t inentes.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 9 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946895 Nr: 58514-49.2014.811.0041

 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: APARECIDA DUARTE HG MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERREIRA PEDRO, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807141 Nr: 13614-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI DO NASCIMENTO ALVES, MARIA CRISTINA 

ROCHA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS 

LTDA

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

OAB:2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/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 de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722515 Nr: 18056-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW TRADE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTADOS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONIA FIXA BRASIL TELECOM S.A.

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 "(...) Após, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente cálculo atualizado do débito exequendo, acrescido da multa e 

dos honorários estabelecidos pelo art. 523 do CPC (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 465073 Nr: 32788-15.2010.811.0041

 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: BENDITO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRÉ ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Visto.

 Quanto ao pedido do perito de fl. 673, intime-se ele para informar que os 

honorários serão suportados pelo Estado, conforme consta no despacho 

de fl. 669. Aceitando, deverá o expert designar dia e hora para início dos 

trabalhos, e após intimem-se as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935216 Nr: 52144-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESIANO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.372/387, mantendo intacta a sentença de fls. 363/372.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146227 Nr: 30057-36.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

363/370, mantendo intacta a sentença de fls. 359/361.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127599 Nr: 22003-81.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, DENNIS VILELA 

DE MORAES SILVA, ALINE ARAUJO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - 

OAB:MT 10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 154276 Nr: 7996-07.2004.811.0041

 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: ERCÍLIA DE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

S/C, JOSÉ SEBASTIÃO METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:5023/MT, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - 

OAB:8.126/MT, Stela Cunha Velter Rondon - OAB:4984 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JORGE LUIZ 

BRAGA - OAB:3168-B/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 Visto.

Diante da certidão de fl. 365, reduzo o valor da perícia para R$ 350,00 (art. 

465, § 5º, NCPC), sendo que o restante de R$ 150,00 servirá para 

pagamento do novo perito.

Nomeio como novo perito deste juízo o médico Flávio Ribeiro de Mello, com 

consultório no INEC, localizado na Avenida das Flores, nº 941, sala 201, 

Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466).

Intime-se o expert para prestar os esclarecimentos solicitados pela parte 

autora às fls. 350/352, no prazo de dez dias. Arbitro em R$ 150,00 o valor 

dos honorários.

Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, também em 

dez dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768502 Nr: 21398-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA FIGUEIREDO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELOTO 

MAGALHÃES DE ANDRADE - OAB:11.387/MT, IGOR MARTINS 

MAGALHÃES DE MELO - OAB:13141-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT, MURILO ESPINOLA DE OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721951 Nr: 17472-25.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLICKER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908922 Nr: 36093-65.2014.811.0041

 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: EDUARDO ANDRAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SIMONE DE BRITTO MACHADO

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

OAB:3.162/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1273364 Nr: 28784-85.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - 

MTGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da discordância do embagado/credor acerca do bem ofertado à 

penhora, recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, 

vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela 

penhora (art. 919, § 1º, NCPC).

Intime-se o embargante, por seu advogado, para, querendo, se manifestar 

sobre a impugnação e documentos apresentados pelo embargado, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107788 Nr: 13746-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS, 

MARCI AREIAS, JULIANO MUNIZ CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GÁS 

NATURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT, Luciano André Frisão - OAB:8340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 Vistos.

 Diante do interesse das parte exequente em realizar acordo, e que o juiz 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição (artigo 

139, V, do NCPC), intimem-se as partes, através de seus advogados por 

publicação, para comparecerem à audiência de conciliação, que designo 

para o dia 06 / 11 / 2018, às 15 : 30 horas, na sala de audiências das 10ª 

Vara Cível da Capital, de preferência munidos com proposta de conciliação 

ou termo de acordo extrajudicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035926 Nr: 39566-25.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: MARQUES E CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKF ASSESSORIA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Código 1035926

Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo das 

embargantes é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

67/74, mantendo intacta a sentença de fls. 65/66.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931976 Nr: 50384-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL JORGE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:OAB/MS 

9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante escusa do perito médico Luciano Correa Ribeiro (fls. 328), desta 

forma substituo o perito nomeado à fls. 301/302 pelo Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello, podendo ser encontrado no consultório localizado na Av. das 

Flores, nº 843, Sala 43, 4º andar, bloco de consultórios – Hospital Jardim 

Cuiabá, Cuiabá-MT, e contatado pelos telefones: 3025-3060, 9223-7073, 

Cuiabá/MT, o qual cumprira o encargo independentemente de termo de 

compromisso, conforme decisão de fls. 301/302.No mais, revejo meu 

posicionamento com relação aos honorários periciais e como no caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade 

real.Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer 

do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo o autor beneficiário da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações.Dessa forma, em respeito ao a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei.Assim sendo, 

havendo concordância quanto aos honorários pericias, as requeridas 

deverão efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.No mais, 

permanecem os demais termos da decisão de fls. 301/302Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 252010 Nr: 18049-76.2006.811.0041

 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: ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO, XAVIER 

LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CELESTE DIAS, Jair Mendes Dias, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, NEIDE BARBARESCO SILVA, CÁSSIO 

RODRIGUES DA CUNHA, DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA, AILTON 

CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - 

OAB:6.078/MT, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 Visto.

Diante da certidão de fl. 272, expeça-se nova carta (AR-MP) para citação 

do réu Cássio Rodrigues.

Defiro o pedido de fl. 279, e nos termos do despacho de fl. 270 citem-se 

os réus Francisco e Neide por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845028 Nr: 48789-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA CRISTINA SILVA, LUCIANO PORTUGUES, 

LOURIVAL PORTUQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 173, todavia, o prazo requerido já decorreu. Assim, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375082 Nr: 11471-92.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE LURDES MARTINELLI, SONIA MARIA 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.108-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) “Reputam-se conexas 2(duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”, ou seja, quando a causa de pedir ou o 

pedido entre os processos forem idênticos, os processos serão 

reputados como conexos.A Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse e Indenização tem como questão de fundo a falta 

de pagamento das prestações relativas ao financiamento do imóvel 
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adquirido pela requerida e a Ação Civil Pública, movida por Associação 

dos Moradores do Bairro Jardim Araça – AMBJA, tem como base a 

alegação de ilegitimidade da Haspa Habitação de São Paulo para as 

cobranças dos financiamentos habitacionais, tratando-se de causa de 

pedir idênticas, reputando-se como conexas.Em que pese verificada a 

conexão entre a ação coletiva e a demanda individual proposta pela Haspa 

Habitação São Paulo Imobiliária S/A, o reconhecimento de inter-relação 

entre as demandas suficientes a caracterizar a conexão não tem como 

efeito a reunião dos processos, mas a viabilização à requerida da 

faculdade de suspender o andamento deste processo, como forma de se 

beneficiar com eventual procedência da demanda coletiva, principalmente 

quando se vislumbra risco de decisões contraditórias que contrariem a 

segurança jurídica.Desse modo, suspenda-se o andamento deste 

processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos.Oficie-se ao Juízo da Vara Especializada da Ação 

Civil Pública e Ação Popular desta capital, para que informe o andamento 

da Ação Civil Pública n. 327/2008, em que figura como autora a 

Associação dos Moradores do Bairro Jardim Araçá-AMBJA e requeridos 

Haspa Habitação São Paulo S/A de Crédito Imobiliário, Larcky – Sociedade 

de Crédito Imobiliário S/A e SC Santa Cecília Empreendimentos e 

Administração Ltda.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021165 Nr: 32513-90.2015.811.0041

 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: JOSE ADEMAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Macedo Foles - 

OAB:23173/O, Lindolfo Macedo de Castro - OAB:7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Revisional de Débito c/c Tutela Antecipada ou Específica c/c Dano Moral 

promovida por José Ademar de Moraes em desfavor de CAB – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, para confirmar a 

liminar deferida às fls. 34/36 e determinar a revisão do consumo de água 

dos meses de novembro de 2013, abril, setembro, novembro e dezembro 

de 2014 e janeiro de 2015, pela média do consumo dos três últimos meses 

anteriores a cada mês questionado, bem como o cancelamento do 

parcelamento dos débitos questionados nestes autos.

Em razão de verificar que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

condeno o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) e a requerida 

70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do 

artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371028 Nr: 7503-54.2009.811.0041

 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: SOMBRA E ÁGUA FRESCA COMÉRCIO E DECORAÇÕES 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, 

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Código 371028

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 256/257), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de

Citação
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CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-170 POLO PASSIVO: Nome: 

Joana D'arc Costa Endereço: brasileira, solteira, portadora do CPF . nº 

034.983.101 - 00, com domicilio ignorado. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, DOS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS (art. 259, I e III, NCPC), dos termos da ação 

de Usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo Requerente, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de Usucapião de 

Imóvel Urbano proposta por EROTILDES MARTINS PEREIRA em face de 

JOANA D’ARC COSTA, alegando a Requerente tornou - se cessionária do 

direito de posse do imóvel consistente na unidade condominial nº 102 , do 

Bloco D , do Conjunto Habitacional Paschoal Moreira Cabral, localizado na 

Rua Major Gama, Bairro do Porto, nesta Capital. Houve tal direito do casal 

Elizete Bagatelli Gonçalves, brasileira, casada, advogada, portadora d o 

RG. nº 315.973 - 6 e do CPF. nº 301.330.841 - 91, e José Basílio 

Gonçalves, brasileiro, casado, agente público, portador do RG. nº 

3079144 - 8 – SSPMT e do CPF , 074.116.0 09 - 97, domiciliados nesta 

Capital, à Av. Rubens de Mendonça nº 3085, Apto. 1101 do Edifício Maison 

France. Conforme o doc. 02, o Sr. José Basílio Gonçalves o adquiriu em 

negócio que celebrou com o representante da Ré, Dr. Guilherme de 

Arruda, em maio de 1 . 985, que, a partir de então, passou a possuir o 

imóvel objeto do pedido com ânimo de dono. Em razão disso, a Requerente 

soma para si uma posse pacífica, contínua e com ânimo de dono de mais 

de 32 (tinta e dois) anos. O imóvel tem as seguintes características: 

unidade residencial, tipo apartamento localizado no térreo do bloco “D”, do 

Conjunto Paschoal Moreira Cabral, Rua Major Gama, nº 667, nesta cidade 

de Cuiabá/MT., contendo três quartos, dois banheiros, sala, cozinha e 

área de serviço, com área total de 93,60 mts quadrados. A unidade 

habitacional frontal é a nº 10 1 , que pertence a Roberto Pimentel. A que 

lhe fica acima é a de número 202, que pertence a Fábio Seabra da Cruz. 

DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Considerando que a pesquisa no Infojud 

restou infrutífera (arquivo anexo), cite-se por edital, com o prazo de 20 

dias, a ré, bem como os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na rede mundial de 
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computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital e inexistindo 

defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, 

inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o 

curador para que apresente defesa no prazo legal. Após a apresentação 

da defesa, intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre a contestação e os documentos que eventualmente venham a 

acompanhá-la, sob pena de preclusão. Cientifique-se para que manifeste 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Deixo de determinar a citação dos confinantes, por se tratar de 

unidade autônoma de prédio em condomínio (246, § 3º, NCPC). Dê-se vista 

ao Ministério Público Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JONATHAN DE ARRUDA 

BARBOSA, digitei. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. Carla Renata Corrêa 

de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031881-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (AUTOR(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clube Monte Líbano 

de Cuiabá em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018, nos valores 

de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 8.351,26 respectivamente, o que não 

condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a suspender as cobranças e se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços, acerca dos débitos aqui discutidos, 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 15801279 

que a ré, em 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 4.060,71, R$ 6.895,79, 

R$ 4.547,22, etc., mas nos meses de julho, agosto e setembro de 2018 

efetuou cobranças nas quantias de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 

8.351,26 respectivamente, 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 se trata de serviço essencial. 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 suspender as cobranças discutidas e se abster de 

suspender o fornecimento dos serviços, e caso já interrompido, que 

restabeleça, no prazo de 24 horas, 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. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o 

serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial 

sobre cada mês discutido, no valor da média das três últimas faturas que 

possivelmente reflitam seu real consumo, ou seja, de R$ 5.406,21 cada, no 

prazo de dez dias. 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 
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consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 22/01/2019, às 12h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Considerando que a parte autora promoveu o recolhimento das custas, 

resta prejudicado seu pedido de gratuidade da justiça. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031166-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY JORGINA GAMARRA DA SILVA (REQUERENTE)

MAYARA PEREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE GAMARRA DA SILVA OAB - 545.472.371-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nancy Jorgina Gamarra da 

Silva, representada por Anelise Gamarra da Silva, em desfavor de Águas 

Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento de água 

prestado pela requerida e foi surpreendida com cobranças referentes aos 

meses de abril, maio e junho de 2018, nos valores de R$ 817,92, R$ 

1.749,26 e R$ 3.736,54 respectivamente, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento de água no imóvel. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

15425220, que a ré emitiu faturas em 2017 e 2018 nos valores de R$ 

29,74, R$ 88,23, R$ 32,25, etc., mas efetuou cobranças referentes aos 

meses de abril, maio e junho de 2018, nos valores de R$ 817,92, R$ 

1.749,26 e R$ 3.736,54 respectivamente (Ids. 15425223, 15425224 e 

15425226), ou seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de 

alguma irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água 

acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da 

vida cotidiana do autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado 

nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de 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 que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de água no imóvel, acerca do débito aqui discutido. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre cada mês discutido, no valor da média 

das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco 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 seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 22/01/2019, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à 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. Defiro a prioridade na tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC. Quanto à procuração de Id. 15811352, deverá a parte autora 

apresentar instrumento que contenha a qualificação da sra. Nancy, bem 

como da sua representante Anelise, no prazo de quinze dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE (AUTOR(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005141-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. PEDRO WINICIUS SOARES 

BIGNARDE, 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 09/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

a atualização monetária do pagamento do valor correspondente a perda 

funcional dos membros lesionados, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, inépcia da inicial devido aos fatos não decorrerem 

logicamente a conclusão dos fatos, bem como devido à ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, e a falta de interesse 

de agir pela satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito 

alega a improcedência do pedido de complementação da indenização, a 

quitação, insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido 

satisfeita, impugna os documentos juntados, alega a precariedade do 

boletim de ocorrência juntado, litigância de má-fé devido à omissão de 

pagamento administrativo prévio, discorre sobre os valores, a forma de 

pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que 

os fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão, vez que na 

inicial consta que o acidente teria ocorrido em 09/08/2017, mas os 

documentos juntados atestam a data de 08/08/2017. Ocorre que, embora 

constatado o equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o 

andamento processual, pois se trata apenas de erro material do subscritor 

da peça, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo a considerar 

a segunda data como correta. Além disso, a ré alega a inépcia da petição 

inicial, sob o argumento de que há ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, a saber, boletim de ocorrência 

completo e documentação médica, contudo, os referidos documentos se 

fazem presentes conforme ID 12008918 à ID 12009071, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa, esta não prospera, 

nos termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em 

questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. 

APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, a ré 

impugna os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE apresenta invalidez permanente 

parcial completa do membro inferior esquerdo avaliada em 100%; invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

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 
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quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 100% de invalidez permanente parcial completa do membro inferior 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 100% de 70%; e 50% de invalidez permanente parcial 

completa do membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 100% 

desse valor, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). Assim, o autor faz jus ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), ainda que a soma dos valores acima tenham sido 

superiores a este montante, tendo em vista se tratar do valor máximo 

indenizatório. Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento 

administrativo no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

como consta ID 12031790, logo não faz jus a nenhum valor remanescente. 

A parte autora postula pela atualização monetária do pagamento 

administrativo de acordo com o índice do INPC, a partir da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006. Entretanto, não há como 

prosperar tal pedido, vez que é entendimento pacífico que a correção 

monetária deve incidir a partir data do evento danoso. Nesse sentido: 

“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.” “DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. INDEVIDA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO- A correção 

monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT deve incidir a partir da data do evento danoso e não da data da 

Medida Provisória nº 340/2006.”(TJ-MG – AC: 10338160116343001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/10/2017, Câmaras Cíveis / 

10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Pedro Winicius Soares Bignarde em 

desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da 

causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa 

satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011557-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EUNIDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011557-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA EUNIDE DE SOUZA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARIA EUNIDE DE 

SOUZA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Exibição de 

Documentos em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 16/07/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, bem como a diferença 

com relação aos juros e correção monetária que não foram pagos 

administrativamente, 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 em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega 

a improcedência do pedido devido à regularidade do valor pago a titulo de 

indenização, discorre sobre o valor pago administrativamente, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios e o princípio da 

eventualidade, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 
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o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/07/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARIA EUNIDE DE SOUZA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Em manifestação ao laudo 

pericial 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) Assim, 

comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), como consta ID 12972667, logo faz jus ao valor remanescente 

de 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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% 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035702-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035702-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JOÃO PAULO DE SOUZA 

BARBOSA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 26/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 
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impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 26/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOÃO PAULO DE SOUZA BARBOSA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 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, 

10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031012-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 168 de 586



Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031012-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGHOR DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. IGHOR DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/05/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/05/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que IGHOR DA SILVA LIMA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 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, 10 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006433-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006433-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VANESSA DOS SANTOS PEREIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/01/2018, 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 a autora, 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 ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de 

atendimento juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 07/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VANESSA DOS SANTOS PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 169 de 586



noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 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, 10 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LOESMAR CONCEICAO DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000953-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOESMAR CONCEICAO DA SILVA BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LOESMAR CONCEIÇÃO DA 

SILVA BOTELHO, 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 27/11/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que LOESMAR CONCEIÇÃO DA SILVA 

BOTELHO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito 

de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 
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em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006461-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006461-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA, 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 11/11/2017, 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 ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 11/11/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que VALDECINO PINTO DE OLIVEIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; do quinto dedo da mão esquerda de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%; 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%. Desse modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais); b) 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). 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 
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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$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e 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 15% (quinze 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, 10 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033332-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033332-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLADSON ALVES DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GLADSON ALVES DE NOVAIS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A ré devidamente citada, não apresentou contestação, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Foi juntado o termo de sessão 

de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte ré não contestou o pedido no prazo legal, assim 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, nos termos 

do artigo 344, do Código de Processo Civil, o que gera a inexistência de 

fatos controversos a serem delimitados pelo juízo. O boletim de 

atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GLADSON ALVES DE NOVAIS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% 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 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 10 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006799-09.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WELLINGTON VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006799-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WELLINGTON VIEIRA 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 01/05/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência de 

comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 01/05/2015. A 
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perícia médica judicial realizada concluiu que WELLINGTON VIEIRA DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034375-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

RODRIGO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034375-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO COSTA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. RODRIGO COSTA ALVES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a ausência de comprovação do nexo 

causal devido ao grande lapso temporal entre o acidente e o tratamento, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 
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SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, 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 10/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RODRIGO COSTA ALVES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 
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seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006078-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006078-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/12/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, existência de 

regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML este assunto será analisado 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 24/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ERNESTO ONORIO DA SILVA 

FILHO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; do joelho direito 

de intensa intensidade avaliada em 75%; 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 

impugnado a conclusão com relação ao joelho esquerdo, alegando que 

não há na documentação médica especificações quanto a este membro, 

esta alegação não prospera, vez que consta ID 12150948, tendo o perito 

quantificado as lesões corretamente. 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 
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pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%; e 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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, 10 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001314-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MAXIMIANO DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001314-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO MAXIMIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEANDRO MAXIMIANO 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 08/10/2017, 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, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 
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DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 08/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LEANDRO MAXIMIANO DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; do segmento lombar da coluna vertebral de 

leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%; 25% de invalidez permanente 

parcial incompleta do segmento lombar da coluna vertebral, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 

25%. Desse modo: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.931,25 (sete mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez 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, 10 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008559-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008559-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ELIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. JOSE ELIAS 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 01/06/2013, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a restituição por 

despesas médicas e suplementares no valor de R$ 512,00 (quinhentos e 

doze reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 
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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, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/06/2013. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOSE ELIAS DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior direito de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais referentes a gastos 

com cadeira de banho e almofada devidamente prescrevidos pelo médico, 

conforme ID 12509045, totalizando a quantia de R$ 512,00 (quinhentos e 

doze reais). Assim, estando demonstrado que as despesas foram 

efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito e 

não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 512,00 (quinhentos 

e doze 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$ 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, ainda, ao pagamento 

de R$ 512,00 (quinhentos e doze reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 
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advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 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, 

10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009227-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1009227-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVANO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. SILVANO 

RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

17/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do 

seguro obrigatório, de acordo com o que for apurado em perícia médica, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a ausência do laudo do IML. No mérito alega a 

proporcionalidade do pagamento ao dano corporal, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação. 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 ausência do laudo do IML este assunto será analisado com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/12/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que SILVANO RODRIGUES DOS 

SANTOS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento 

administrativo no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), como consta ID 12633959 – Pág. 9, logo faz jus 

ao valor remanescente de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem 

fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 

426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento 

pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo 

com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A 

correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação 

dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 
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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, 10 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008602-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO ALECRIM DE SOUZA NETTO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para trazer aos autos os 

documentos de representação faltantes, tal como determinado na decisão 

judicial retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008771-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008771-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por 

Adelino Dias de Souza em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, As 

partes formularam acordo conforme ID 14159647, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção. Os vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

14159647, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma 

vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. Havendo 

pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para levantamento. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031187-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031187-10.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Educandário Jardim das 

Goiabeiras Ltda. – ME em face de Original Fomento Mercantil Ltda. ME. 

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Dessa forma, 

considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os 

documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca 

da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a 

probabilidade do direito, tendo em vista o argumento inexistência de 

conclusão dos serviços contratados, o que enseja na violação das 

cláusulas contratuais, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo consiste no fato de possível prejuízo em razão da 

continuidade do processo executivo sem a análise das questões 

levantadas no presente feito. Assim, recebo os presentes embargos COM 

EFEITO SUSPENSIVO (art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil), 

mediante segurança do juízo, devendo a parte embargante, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar e formalizar o depósito, penhora ou caução 

idônea e suficiente para garantir a execução. Intime-se o exequente, ora 

embargado, para impugnar os presentes embargos no prazo de 15 

(quinze) dias nos termos do art. 920, do Código de Processo Civil. 

Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022674-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. R. L. (REQUERENTE)

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022674-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por Ana 

Carolina de Alcantara Ribeiro Lima representada por Pollyana Maria de 

Alcantara Riberio Lima em face de Azul Linhas Aéreas. 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. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015491-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

AR POSITIVO AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027391-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANICE DO CARMO ALMEIDA (AUTOR(A))

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO CIFRA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027391-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Dano Moral ajuizada por Jovanice do Carmo Almeida em 

desfavor de Banco BMG S/A e Banco Cifra S/A. Em sede de contestação 
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a requerida Banco Cifra S/A alegou a ilegitimidade passiva do Banco BMG 

S/A. Impugnação ID 11095359. Passo a sanear o feito. No que tange a 

alegação de ilegitimidade passiva da requerida é notório que, dadas as 

características dos grandes conglomerados econômicos, integrando 

formalmente ou não grupo de sociedades, apresentam-se eles ao público 

e a clientela como empresa única, frequentemente sob denominação 

similar ou abreviada. Em tais condições, a diferenciação entre as pessoas 

jurídicas, conquanto inegável do ponto de vista técnico-jurídico, tem de ser 

desconsiderada nas relações com pessoas às quais tal diversidade não 

se dá a conhecer. Assim, é aplicável a teoria da aparência para 

reconhecer-se a legitimidade passiva de empresa, diversa da que 

contratou, mas do mesmo grupo econômico, sendo que no mérito será 

delimitada a responsabilização de cada ente. Isto posto, REJEITO a 

preliminar. No mais, verifico que 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 comprovação da ilegalidade na conduta da parte 

requerida, a comprovação da existência de ato passível de indenização, a 

extensão do dano, o nexo causal, culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia por 

parte da requerida. 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. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033494-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033494-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Diandra 

Lavine Cândido do Vale representada por Joydson Weizman do Vale em 

face de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá – 

Hospital Geral Universitário. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido e a responsabilidade do mesmo, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034205-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA LORENZON (REQUERENTE)

DANILO BOTELHO LANNES FOCHESATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN JOSE PEREIRA RAMOS JUNIOR (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MEIRELES BORBA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034205-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização em Dano Moral e Material por Erro 

Médico proposta por Sandra Aparecida Lorenzon em face de Associação 

de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá – Hospital Geral 

Universitário, Alexandre Meireles Borba e Marden José Pereira Ramos 

Júnior. Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da parte requerida e 

a responsabilidade da mesma, comprovando-se a imprudência, negligencia 

e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001644-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

ADEMAR ADAMS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001644-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Ademar 

Adms em desfavor de Banco Pan S/A e Massa Falida do Banco Cruzeiro 

do Sul com pedido de antecipação de tutela para consignação do valor do 

débito e a suspensão dos apontamentos existentes no nome do autor. 

Citada, as requeridas apresentaram contestação, suscitando, em sede de 

preliminar a ilegitimidade ativa do Banco Pan S/A. Em impugnação o 

requerente manifestou concordância com a ilegitimidade da requerida 

Banco Pan S/A, impugnando, outrossim, o pedido de justiça gratuita 

pleiteado. Passo a sanear o feito. Pois bem, quanto a legitimidade do 

Banco Pan S/A, esta restou devidamente reconhecida pelo autor, que 

entendia pela sucessão empresarial, tendo sido esclarecido que a carteira 

recebida pelo banco Pan não incluía o seu débito. Ante o exposto, 

ACOLHO a preliminar e julgo extinto o processo com relação ao Banco Pan 

S/A, face à ilegitimidade ativa, com base no art. 485, VI e § 3º, do CPC, 

condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. No que tange à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul, a Primeira 

Seção do STJ firmou precedente pela impossibilidade de se presumir a 

hipossuficiência da massa falida, nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. PRESUNÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. 1. Embargos de 

divergência que têm por escopo dirimir dissenso pretoriano entre as 

Turmas de Direito Público no que tange à existência, ou não, de presunção 

de hipossuficiência econômica em favor da massa falida para fins de 

concessão de assistência judiciária gratuita. 2. A Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o benefício 

da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não 

fins lucrativos" (EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 

1º/7/2009). Assim, se até as pessoas jurídicas sem fins lucrativos 

(entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de 

reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência 

econômica para gozar da benesse, não existe razão para tratar pessoa 

jurídica falida, que tem seus objetivos sociais encerrados com a 

decretação da quebra, de maneira diversa. 3. Não há como presumir 

miserabilidade na falência, porquanto, a despeito da preferência legal de 

determinados créditos, subsistem, apenas, interesses de credores na 

preservação do montante patrimonial a ser rateado. Frise-se que a massa 

falida, quando demandante ou demanda, se sujeita aos ônus 

sucumbenciais: Precedentes: REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008; REsp 833.353/MG, Rel. p/ 
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Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 2/06/2007). 4. Embargos de 

divergência providos. (EREsp 855.020/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2009, DJe 06/11/2009) Assim sendo, ante a não comprovação de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerido Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul. No mais, verifico que 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 comprovação do pagamento do valor do 

débito pela requerente, a existência de pagamento a menor, a correta 

incidência de juros e correção. 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. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005316-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Em sede de contestação o requerido alegou a ilegitimidade 

passiva dos autores, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi 

firmado com a empresa Ramos Advogados Associados. Impugnação 

conforme ID 14043289. Passo a sanear o processo. Observa-se do 

contrato objeto da presente cobrança 12000637, ele foi firmado entre a 

Ramos Advogados Associados e o Banco do Brasil, havendo, outrossim, 

conforme Contrato de Albino Ramos 12029714 e 12029710. Como a 

presente demanda trata-se de caráter pessoal, em caso de um eventual 

descumprimento obrigacional em relação ao contrato e sua desidia, a 

controvérsia obrigatoriamente há de ser resolvida entre as partes 

envolvidas na obrigação contratual, ou seja entre o contratante e o 

contratado. Logo, sendo a autora pessoa diversa do contratada Ramos 

Advogados Associados, que possui CNPJ próprio, esta não detém 

legitimidade ativa para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo 

art. 18º, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 18º Ninguém poderá 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. 

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM 

CONTA CORRENTE DO TITULAR DA LINHA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOSALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005664438 RS, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 28/08/2015, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2015) “APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTA EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE 

LIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE 

COMPROVE A PROPRIEDADE OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL. Não detém 

legitimidade ativa para a causa aquele que, em nome próprio, propõe ação 

relacionada a débito de água titularizado por terceiro. Precedentes do 

TJRGS. Condiciona-se o pedido de ligação/restabelecimento de água à 

apresentação de documento que comprove a propriedade ou locação do 

imóvel, situações inocorrentes. Precedentes do TJRGS. Apelação com 

seguimento negado. (TJ-RS - AC: 70058461161 RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/02/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2014)” Em 

sendo assim, falece aos autores Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos 

legitimidade ativa ad causam para pleitear o direito em nome da Ramos 

Advogados Associados e tampouco Samir Dartanhan Ramos pleitear o 

direito em nome de Albino Ramos. Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa dos requerentes para pleitear recebimento de honorários 

por contrato firmado em nome de Ramos Advogados Associados, 

devendo prosseguir o feito somente em relação aos contratos em nome de 

Albino Ramos, excluindo do polo ativo Samir Dartanhan Ramos. Diante do 

fato, intime-se o requerente Albino Ramos para retificar o seu pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pormenorizando os valores pendentes de 

recebimento tão somente em relação ao período em que os contratos de 

prestação de serviços estavam em seu nome. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005273-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005273-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Em sede de contestação o requerido alegou a ilegitimidade 

passiva dos autores, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi 

firmado com a empresa Ramos Advogados Associados. Impugnação 

conforme ID 14043315. Passo a sanear o processo. Observa-se do 

contrato objeto da presente cobrança foi firmado entre a Ramos 

Advogados Associados e o Banco do Brasil, havendo, outrossim, 

conforme contrato acostados referente aos anos de 1999 e 2002, em 

nome de Albino Ramos e o Banco requerido. Como a presente demanda 

trata-se de caráter pessoal, em caso de um eventual descumprimento 

obrigacional em relação ao contrato e sua desidia, a controvérsia 

obrigatoriamente há de ser resolvida entre as partes envolvidas na 

obrigação contratual, ou seja entre o contratante e o contratado. Logo, 

sendo a autora pessoa diversa do contratada Ramos Advogados 

Associados, que possui CNPJ próprio, esta não detém legitimidade ativa 

para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo art. 18º, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 18º Ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA RECONHECIDA. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. 

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM 

CONTA CORRENTE DO TITULAR DA LINHA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOSALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005664438 RS, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 28/08/2015, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2015) “APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTA EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE 

LIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE 

COMPROVE A PROPRIEDADE OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL. Não detém 

legitimidade ativa para a causa aquele que, em nome próprio, propõe ação 

relacionada a débito de água titularizado por terceiro. Precedentes do 

TJRGS. Condiciona-se o pedido de ligação/restabelecimento de água à 

apresentação de documento que comprove a propriedade ou locação do 

imóvel, situações inocorrentes. Precedentes do TJRGS. Apelação com 

seguimento negado. (TJ-RS - AC: 70058461161 RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/02/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2014)” Em 

sendo assim, falece aos autores Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos 

legitimidade ativa ad causam para pleitear o direito em nome da Ramos 

Advogados Associados e tampouco Samir Dartanhan Ramos pleitear o 

direito em nome de Albino Ramos. Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa dos requerentes para pleitear recebimento de honorários 

por contrato firmado em nome de Ramos Advogados Associados, 

devendo prosseguir o feito somente em relação aos contratos em nome de 

Albino Ramos, excluindo do polo ativo Samir Dartanhan Ramos. Diante do 

fato, intime-se o requerente Albino Ramos para retificar o seu pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pormenorizando os valores pendentes de 

recebimento tão somente em relação ao período em que os contratos de 
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prestação de serviços estavam em seu nome. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005298-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005298-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Em sede de contestação o requerido alegou a ilegitimidade 

passiva dos autores, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi 

firmado com a empresa Ramos Advogados Associados. Impugnação 

conforme ID 14043331. Passo a sanear o processo. Observa-se do 

contrato objeto da presente cobrança foi firmado entre a Ramos 

Advogados Associados e o Banco do Brasil, havendo, outrossim, 

conforme contrato acostados referente aos anos de 1999 e 2002, em 

nome de Albino Ramos e o Banco requerido. Como a presente demanda 

trata-se de caráter pessoal, em caso de um eventual descumprimento 

obrigacional em relação ao contrato e sua desidia, a controvérsia 

obrigatoriamente há de ser resolvida entre as partes envolvidas na 

obrigação contratual, ou seja entre o contratante e o contratado. Logo, 

sendo a autora pessoa diversa do contratada Ramos Advogados 

Associados, que possui CNPJ próprio, esta não detém legitimidade ativa 

para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo art. 18º, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 18º Ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.” Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA RECONHECIDA. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. 

PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM 

CONTA CORRENTE DO TITULAR DA LINHA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOSALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005664438 RS, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 28/08/2015, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2015) “APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTA EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE 

LIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE 

COMPROVE A PROPRIEDADE OU LOCAÇÃO DO IMÓVEL. Não detém 

legitimidade ativa para a causa aquele que, em nome próprio, propõe ação 

relacionada a débito de água titularizado por terceiro. Precedentes do 

TJRGS. Condiciona-se o pedido de ligação/restabelecimento de água à 

apresentação de documento que comprove a propriedade ou locação do 

imóvel, situações inocorrentes. Precedentes do TJRGS. Apelação com 

seguimento negado. (TJ-RS - AC: 70058461161 RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 20/02/2014, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2014)” Em 

sendo assim, falece aos autores Albino Ramos e Samir Dartanhan Ramos 

legitimidade ativa ad causam para pleitear o direito em nome da Ramos 

Advogados Associados e tampouco Samir Dartanhan Ramos pleitear o 

direito em nome de Albino Ramos. Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa dos requerentes para pleitear recebimento de honorários 

por contrato firmado em nome de Ramos Advogados Associados, 

devendo prosseguir o feito somente em relação aos contratos em nome de 

Albino Ramos, excluindo do polo ativo Samir Dartanhan Ramos. Diante do 

fato, intime-se o requerente Albino Ramos para retificar o seu pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pormenorizando os valores pendentes de 

recebimento tão somente em relação ao período em que os contratos de 

prestação de serviços estavam em seu nome. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1003503-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DA SILVA COSTA (NUNCIANTE)

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

ANGELINA GRISOLIA NUNES (NUNCIADO)

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (NUNCIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003503-13.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Pedido de Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Celia Maria da Silva Costa em desfavor de 

Orivaldo Amancio Nunes Filho e Angelina Grisólia Nunes Em contestação 

os requeridos alegaram a ilegitimidade passiva do requerido Orivaldo 

Amancio Nunes Filho. Impugnação conforme ID 10861083. Manifestação 

do requerido às fls. 106. Passo a sanear o feito. A aferição efetiva e real 

das chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de 

pontos que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim 

de conseguir embargar uma obra a ser realizado em muro de sua 

propriedade, imputando ao réu Orivaldo Amancio Nunes Filho, ligando-o, 

ainda que de forma sumária, aos fatos que ora se discute, o que autoriza 

o seu chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Tal teoria 

impõe ao julgador que analise a questão preliminar suscitada in status 

assertionis, isto é, em abstrato, com supedâneo apenas nas alegações 

expostas pela parte autora na peça angular, sem adentrar, portanto, na 

questão probatória coligida aos autos. Assim sendo, REJEITO a alegação 

de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido haja vista que uma 

análise mais pormenorizada confunde-se com o próprio mérito da questão. 

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido, a posse e propriedade do imóvel onde a obra esta 

sendo realizada, a construção em parede exclusiva da autora, a 

existência de dano, sua comprovação, extensão e 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. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

AR POSITIVO AO BANCO DO BRASIL S.A

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027741-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDA BATISTELA PONTIN (AUTOR(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027741-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral 

ajuizada por Dione Aparecida Batistela Pontin em desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 
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presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021125-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MENEGUZZI (AUTOR(A))

ANA PAULA DORILEO CARDOSO (ADVOGADO(A))

P. M. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021125-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Espólio de Pedro Papazian, Ivete Meneguzzi 

e Pedro Meneguzzi em desfavor de Banco do Brasil S/A. Dispõe o art. 4º 

da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto 

a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou 

normas específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício 

da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos portais de transparência, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036062-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M2G - PERICIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036062-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Gilberto Maltz Scheir em desfavor de Sul América Cia 

Nacional de Seguros e Sawamura Yoshimori & Cia Ltda. – ME (Dinâmica 

Soluções Automotivas) Em sede de contestação (ID 13133320) a 

requerida Sul América Cia Nacional de Seguros pugnou pelo julgamento 

improcedente do pedido. Por sua vez, a requerida Sawamura Yoshimori & 

Cia Ltda. – ME (Dinâmica Soluções Automotivas) em sua contestação (ID 

13180269) que o requerido não faz jus à Assistência Judiciária Gratuita e 

alegou a ilegitimidade da parte. Impugnação conforme ID 13526525 e 

13526624. Passo a sanear o feito. Quanto ao pedido de impugnação à 

justiça gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Para a 

revogação dos benefícios da assistência judiciária a parte contrária deve 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

sua concessão, qual seja; que o beneficiário não mais ostenta a qualidade 

de necessitado. Evidente, portanto, que o impugnante não se desincumbiu 

de seu ônus probatório – art. 373, inc. I, do CPC, não sendo suficientes 

meras alegações para embasar a tese jurídica sustentada, razão pela qual 

REJEITO a impugnação. Rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo 

requerido Sawamura Yoshimori & Cia Ltda. – ME (Dinâmica Soluções 

Automotivas) com base na teoria da asserção, pois a autora imputa a 

requerida fatos que em seu entender lhe causaram prejuízos, havendo 

uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo. O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 
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instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta dos requeridos, especificando os 

contornos das ações de cada requerido e o nexo causal com o resultado 

produzido, a comprovação de negligencia, imprudência ou imperícia ea 

existência do alegado dano, a extensão e o nexo causal. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Dê-se vista dos autos o digno representante do 

Ministério Público Estadual para conhecimento e manifestação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033145-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SPINOLA (AUTOR(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo manifestação em formato PDF.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031251-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GOMES CABECIONE (RÉU)

WALDOMIRO CABECIONE (RÉU)

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016721-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCADIA JACINTA FERREIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012635-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012635-94.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Hospital e Maternidade São 

Mateus Ltda. em desfavor de Vilson Luiz dos Santos Castro, buscando o 

pagamento da importância de R$ 22.622,64 (vinte e dois mil seiscentos e 

vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). Estando o pedido 

devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

VALTECIO DOS SANTOS MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Diante da apresentação do laudo pericial juntado aos autos, impulsiono o 

feito para proceder a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, 

manifestar-se nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006472-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSEANE GUTERRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006472-98.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação de Id nº 12198611, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de Id nº 

11971721, acostando aos autos o extrato atualizado, 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: 1012651-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MIRANDA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012651-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em 

decorrência de Desconto Indevido ajuizada por José Carlos Miranda 

Duarte em desfavor de Banco do Brasil S/A. A parte autora se manifestou 

no ID nº 13297792, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 13297792, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014396-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MOURA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014396-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Montória ajuizada por Mirian Auto Posto Ltda. em 

desfavor de Viviane Moura Alves dos Santos. A parte autora se 

manifestou no ID nº 14219185, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 14219185, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034919-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE APOLINARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO MENDES TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034919-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por Lucileide Apolinario da 

Silva em desfavor de Breno Mendes Taques. A parte autora se manifestou 

no ID nº 12997895, informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência do mesmo e 

sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora 

no ID nº 12997895, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032851-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE VITORIA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032851-76.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Senai – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de 

Mato Grosso em face de Ana Vitória Ribeiro. A decisão de Id nº 11961262 

determinou a citação da parte executada. A parte exequente se 

manifestou no Id nº 12588345, pugnando pela extinção do feito, tendo em 

vista o cumprimento integral da condenação. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento 

Regional de Mato Grosso em face de Ana Vitória Ribeiro. O exequente se 

manifestou no Id nº 12588345, informando o pagamento do débito, 

pugnando pela extinção do feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004766-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004766-80.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação e Pagamento ajuizada por Almir Lopes 

de Araújo Júnior em desfavor de Ermínia da Conceição – ME e Itaú 

Unibanco S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 10951499, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 10951499, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025965-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025965-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Muller 

Assessoria Empresarial Ltda. ME em desfavor de Centro Oeste Autopeças 

Ltda., Francilino Cezário dos Santos e Maurício de Oliveira Batista. A parte 

autora se manifestou no ID nº 14850201, informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência 

do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora no ID nº 14850201, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Aluízio Almeida Araújo em desfavor de Nivaldo Almeida Santiago. A 

decisão de Id nº 11939214 determinou a citação da parte executada. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou exceção de 

pré-executividade, alegando a prescrição do título executivo e pugnando 

pela suspensão dos atos constritivos. O exequente apresentou 
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impugnação à exceção de pré-executividade, por meio do Id nº 13669118, 

pugnando pela sua improcedência. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. É sabido que a exceção de 

pré-executividade é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que 

tem por escopo possibilitar a discussão de questões processuais, nos 

próprios autos da execução e independentemente da interposição de 

embargos. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, 

referida regra comporta exceções para permitir, mesmo não havendo 

segurança do Juízo, que a parte alegue matérias de ordem pública, que 

podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento 

válido do processo, permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas 

aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos que 

fulminam de nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, 

desde que dispense produção de provas. Assim, a exceção de 

pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia 

processual. Além do que, tem como principal argumento não permitir que 

uma execução prossiga se manifestamente descabida. Nesse sentido tem 

decido os tribunais, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 

possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação 

probatória, delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção 

de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 

Precedentes: EResp 614272/PR, Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ de 

06.06.2005; Resp 717250/SP, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 

26.04.2005; Resp 611617/RJ, Primeira Turma, Min. Teori Albino Zavascki, 

DJ de 23.05.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

747742/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 157). No caso em tela, informa o 

executado que o título executivo (cheque) estaria prescrito, razão pela 

qual pugna pela extinção da demanda executiva. Sem maiores delongas, 

observa-se que o título executivo de Id nº 11805523 foi emitido na data de 

20 de julho de 2017 e a ação proposta em 19 de fevereiro de 2018. Dispõe 

o art. 59, da Lei nº 7.357/1985: Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 

desta lei assegura ao portador. Sendo assim, observa-se que não há se 

se falar em prescrição, inexistindo fundamentos para acolhimento da 

presente exceção, razão pela qual a REJEITO. Condeno a parte excipiente 

em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

“a exceção de pré-executividade guarda caráter contencioso e se 

assemelha aos embargos do devedor, razão pela qual no procedimento da 

exceção são devidos honorários, inclusive na execução fiscal” (STJ, 1.ª 

T., REsp 508301-MG, Rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 26.8.2003, DJU 29.9.2003, 

p. 166). Defiro o pedido de ID nº 14201760 determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 619.503,87 (seiscentos e dezenove mil 

quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos) das contas bancárias 

da parte executada Nivaldo Almeida Santiago (CPF nº 175.223.311-53) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada no ID nº 14202114, tornando o valor indisponível. Com a 

resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do 

resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte exequente para dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001702 Nr: 24129-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO ALEXANDRE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 74 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 30.165,02 (trinta mil cento e sessenta e cinco reais e dois 

centavos) das contas bancárias da parte executada Genildo Alexandre 

Leite (CPF nº 420.378.751-34) para que se efetive o bloqueio de contas 

por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 75/76, tornando 

o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961382 Nr: 5419-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 72 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 8.266,85 (oito mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) das contas bancárias da parte executada Luiz Antonio de 

Lara Junior (CPF nº 707.905.401-00) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 73, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968317 Nr: 8430-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 115/116 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 24.152,60 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e dois reais 

e sessenta centavos) das contas bancárias da parte executada Real 

Comércio de Celulares e Acessórios Ltda. ME (CNPJ nº 

04.699.270/0001-93) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 117, tornando o valor 

indisponível.
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Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036086 Nr: 39624-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMARA CASSIA SILVA SANTOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 119 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 7.287,40 (sete mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos) das contas bancárias da parte executada Isamara Cassia Silva 

Santos Campos (CPF nº 053.499.209-95) para que se efetive o bloqueio 

de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 120, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994950 Nr: 20969-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTE ENGENHARIA LTDA, CLAUDIO DOS SANTOS 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE M. FERREIRA LIMA E 

SILVA - OAB:OAB/RJ 100.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 92 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 382.799,63 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e 

noventa e nove reais e sessenta e três centavos) das contas bancárias 

da parte executada Global Energia Elétrica S/A (CNPJ nº 

36.948.016/0001-78) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 92, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024110 Nr: 33932-48.2015.811.0041

 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): GHERDEONE DO CARMO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Juliana Zafino Isidoro 

Ferreira Mendes - OAB/MT 12.794 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 77/78 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 40.309,24 (quarenta mil trezentos e nove reais e vinte e 

quatro centavos) das contas bancárias da parte executada Gherdeone do 

Carmo Neto (CPF nº 616.814.581-87) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 79, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041444 Nr: 42259-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECE MONTEIRO DE MORAES, NELSON FREDERICO 

KUNZE PINTO

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

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 208/209 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 15.697,46 (quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e 

quarenta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I 

(CNPJ nº 09.263.012/0001-83) para que se efetive o bloqueio de contas 

por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045733 Nr: 44265-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP, 

MARCOS MARTINS MONTAZOLLI, URSULA FRANK DE OLIVEIRA, U F DE 
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OLIVEIRA EIRELLI – EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HAYNE FIRMO - 

OAB:161074 , SILVIO APARECIDO CREPALDI - OAB:102.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Honda Flores 

- OAB:9.708-A MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Marcos Martins Montazolli 

Eireli – EPP e U F de Oliveira Eireli – EPP em desfavor de Banco Santander 

S/A.

Designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019, às 09:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

DEFIRO a inversão do ônus da prova e determino que a requerida 

apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação 

ao fato narrado na inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 964615 Nr: 6782-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEIMISON PEDRO CARDOSO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975248 Nr: 11723-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA OCULOS DE SOL LTDA - EPP, MAYARA 

SIQUEIRA SILVA GONSALES, ENIO DE ARAUJO ME, ENIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 107 e a diligência negativa quanto a citação da 

requerida Bela Óculos de Sol Ltda., determino a expedição de novo 

mandado de citação, observando as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036725 Nr: 39930-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTTEGA E BOTTEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

LTDA, GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DOS SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:SP 162.144

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 163/167 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 8.450,06 (oito mil quatrocentos e cinquenta reais e seis 

centavos) das contas bancárias da parte executada VIACAMPUS 

Comércio e Representações Ltda. (CNPJ nº 02.801.420/0001-00), Gilmar 

Curioni (CPF nº 016.183.668-23) e Regina Maria das Silva Curioni (CPF nº 

619.281.009-53) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 168/169, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998801 Nr: 22947-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: CRISTIANY KATIA DA SILVA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA SANTOS DA COSTA, Altair 

Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a desistência da ação em relação ao requerido Altair 

Conceição da Silva, formulada pela parte autora às fls. 44, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil e via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, 

em relação a Altair Conceição da Silva.Determino a expedição de mandado 

de citação, a ser cumprido no endereço indicado às fls. 44, observada as 

formalidades legais.Designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033215 Nr: 38216-02.2015.811.0041

 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: ANDRE LUIS GRANADO PARPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS EVENTOS E PRODUÇÃO, MARIO 

GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:19118/O, BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 195, via carta precatória, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 980753 Nr: 14451-02.2015.811.0041

 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: DUTRA VILERA DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, 

manifestar se concorda com o valor a ser depositado pela parte requerida, 

conforme consta na petição de fls. 164/170.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 6201-63.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJC, FAdSCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA 

DA COSTA - OAB:8064, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - 

OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT, RODOLFO CORRÊA 

DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO CORRÊA 

DA COSTA JÚNIOR, para devolução dos autos nº 6201-63.2004.811.0041, 

Protocolo 151943, 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.: 18214 Nr: 14925-61.2001.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SCHIOCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4.575/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO KUNZE JUNIOR - 

OAB:5365/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIVIA GUIMARAES 

ALVES, para devolução dos autos nº 14925-61.2001.811.0041, Protocolo 

18214, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021587-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AVELINO MESSIAS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, visando a 

localização do bem e citação do Requerido, e, em caso de indicação de 

novo endereço para diligência pelo meirinho, deverá COMPROVAR O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br, sob pena de extinção como disposto no artigo 

485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015495-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER MODAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (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, 10 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028443-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MULLER COUTINHO (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, 10 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016751-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016751-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA REQUERIDO: ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS 

DO XINGU LTDA, ADALTO LIMONGI DE FREITAS Vistos. Ante a juntada do 

oficio de Id. 15316923 expeça-se mandado de citação conforme o nele 

contido. Insta consignar que o comprovante de pagamento de diligências 

encontra-se acostado no Id. 15143940. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028881-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BOTELHO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028881-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: ELTON BOTELHO DE 

ASSIS 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 despacho judicial, 

do instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da cópia 

integral 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, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028161-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028161-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: EDUARDO ALVES DE MOURA Vistos. Da 
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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 despacho judicial, bem como da cópia integral 

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, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014255-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALVADOR 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: 1014255-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE 

SALVADOR DOS SANTOS Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de diligencia para o senhor oficial de justiça, assim 

sendo intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

BRAVO ABSOLUTE DUAL placa NPE4432 (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 10.931/04. 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, 17 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031227-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO AUGUSTO MALHEIROS ABREU (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 
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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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004130-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032987-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA DANIELLE SERAFIM TAVARES (EXECUTADO)

CLASSIC COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

KEILA SERAFIM TAVARES (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031466-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO HONORATO DE MAGALHAES (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032263-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA LAJARIM GUALANO (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016104-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

CASH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003398-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIANA DA MATA 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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004181-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR VIANA MOURATO (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006151-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008567-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOCORRO BARBOSA (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, 10 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016432-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO MANOEL DA SILVA NETO (EXECUTADO)

L V SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREZA MARIA DE MOURA E SILVA (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (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, 10 de outubro 

de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 927264 Nr: 47786-46.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ...No caso dos autos, há de se ter em vista que os autores/impugnados 

atribuíram à causa o valor aleatório de R$ 10.000,00, enquanto no cálculo 

pericial por estes acostado às fls. 242/254, datado de 24/10/2016, 

afirmaram que “o valor contratado a maior indevidamente” seria de R$ 

30.336,65, enquanto os juros pactos indevidamente somariam R$ 

21.857,74.Levando-se em conta que não houve a apresentação, tanto 

pelos autores na peça vestibular como pelo ora impugnante neste 

incidente, de qual seria a vantagem econômica objetivada, bem assim ao 

se ter em vista o extenso lapso temporal entre o ajuizamento da ação e o 

cálculo em comento, tenho que não há ensejo ao pleito de modificação do 

“quantum” atribuído à causa, por não assistir razão ao Banco quanto aos 

fundamentos jurídicos lançados neste caderno. Feitas essas 

considerações, REJEITO este incidente processual.Intimo as partes, via 

publicação no DJE. Decorrido o prazo "in albis", certifique-se no principal e 

arquive-se, com as anotações e baixas pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 464906 Nr: 32675-61.2010.811.0041

 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: RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, DEIZE FERNANDA 

KLOCK VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ,norma de ordem pública e de interesse social.Todavia, a inversão do 

ônus da prova não é regra geral e, sim, excepcional. Logo, a mera 

afirmação de hipossuficiência não permite ao magistrado acolher o pedido 

em detrimento do contido no art. 333, I do CPC/73, já que quem alega tem a 

obrigação de comprovar os fatos que expõe ao juízo, cabendo a ele 

deliberar, nos limites das provas carreadas e, como consequência, cada 

uma das partes tem de apresentar as provas daquilo que almeja, sob pena 

de sair vencida na demanda. Posto isso, por não ser essa inversão 

automática, necessitando de circunstâncias concretas a serem apuradas 

pelo juiz no contexto dos autos, deixo de apreciar os pedidos revisionais 

quanto aos demais pactos, delimitando esta ação à revisão da Cédula de 

Crédito Bancário com Garantia Hipotecária de n. 243952 (fls. 188/193).Por 

fim, aguarde-se a audiência designada nos autos código 427480, em 

estrito atendimento ao determinado por meio do Ofício de fls. 44/45, 

oriundo da “Comissão Estadual do Movimento pela Conciliação”.Após a 

audiência, restando sem êxito a tentativa de composição, retornem os 

autos imediatamente conclusos para o julgamento do feito no estado em 

que se encontra.No mais, segue cópia da decisão proferida nesta 

oportunidade no Incidente de Impugnação ao Valor da Causa em apenso – 

Código 927264.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427480 Nr: 9745-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, DEIZE 

FERNANDA KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Vistos etc.

Ante os termos da Exceção de Pré-Executividade apresentado pelos 

executados às fls. 134/ss., intimo a exequente, por meio de publicação no 

DJE, para manifestação no prazo de 15 dias.

Intimo as partes do auto de avaliação de fls. 178/182.

No mais, considerando o encaminhamento de lista de processos 

cadastrados no sistema de conciliação, para inclusão na pauta da XIII 

Semana Nacional da Conciliação, revelando-se manifesto o interesse na 

composição, designo o dia 07/11/2018, às 17h30, para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 6797-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO, ROSA MARIA Z. MIOTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ,HOMOLOGO A COMPOSIÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES, que 

faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC e JULGO E 

DECLARO extinta esta ação.Em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

68/2018 – CNJ que dispõe que, 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) 

condiciona-se necessariamente à intimação das partes, decorrido 02 dias 

úteis após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para expedição 

de alvará, na forma do acordo homologado:a)R$ 744.000,00 aos autores 

Cirio e Rosa – Banco do Brasil S/A, agência 4696-5 c/c 5785-1 – CPF 

079.020.850-49 (fls. 1671, item 11.1);b)R$ 32.000,00 ao advogado Tadeu 

Múcio Galvão Marques Vallim – Banco do Brasil S/A, agência 3325-1 c/c 

143.027-0 – CPF 474.034.461-00 (fls. 1671, item 11.2);c)R$ 32.000,00 ao 

advogado Fabio Luis Griggi Pedrosa – Caixa Econômica Federal, agência 

2317 – operação 003 - c/ 000000072-1 – CNPJ 06.030.246/0001-92 (fls. 

1671, item 11.3);d)R$ 32.000,00 ao assistente de perícia Vilmar José de 

Moraes – Banco do Brasil S/A, agência 3498-3 – conta poupança 

20.054-9 – CPF 627.967.121-68 (fls. 1671/1672, item 11.4);e)R$ 40.000,00 

a advogada Micheline Zanchet Miotto Castro – Banco do Brasil S/A, 

agência 2967-0 c/c 21353-5 – CNPJ 29.398.094/0001-80 (fls. 1672, item 

11.5);f)Saldo remanescente (fls. 1669, item 2), COMPETINDO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORA RÉ APRESENTAR OS DADOS BANCÁRIOS 

PARA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.Decorrido o prazo, concluso para 

expedição do necessário Alvará Judicial, conforme dados bancários 

indicados.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 921878 Nr: 44489-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA STELLATO CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE - OAB:14.979/MT

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718599 Nr: 14500-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NOVA ESTRELA LTDA, VERA 

LUCIA BORGES DONIS, LUZIA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 
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próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799355 Nr: 5774-51.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo HSBC em face de a 

sentença de fls.148/148v que extinguiu a ação, aduzindo que houve 

contradição, pois não homologou o acordo entre as partes, requerendo 

que seja acolhido para esse desiderato.

É o relatório necessário.

Sem razão o Embargante posto que a sentença deu-se em face do acordo 

ser entabulado entre o Banco Bradesco e a requerida, sem procuração 

deste em favor da advogada Luciana, no entanto, fez-se constar 

"contudo, ante a quitação do contrato a extinção do feito por perda de 

objeto é medida que se impõe".

Nota-se que o pedido era pela homologação e extinção nos moldes do 

artigo 924, II do CPC, pagamento, enquanto, assim o foi porém com base 

no artigo 485, IV do CPC.

Outrossim, apesar dos argumentos do Embargante não corrigiu a ausência 

de procuração em favor da causídica nominada, portanto, REJEITO os 

declaratórios.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788099 Nr: 42034-64.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, ESPÓLIO DE 

VITORINO FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Banco do Brasil S/A 

em face de a decisão de fls.148 que extinguiu a ação quanto a Vitorino 

Ferri, aduzindo que esta foi contraditória, pois, demonstrou interesse na 

habilitação dos herdeiros, tendo o prazo de 60 dias para regularização.

O Douto Defensor Público às fls.155/155v, protestou pela rejeição dos 

Embargos.

É o relatório necessário.

Conforme se observa dos autos a noticia do falecimento de Vitorino 

deu-se às fls.128 em 04/2017. Em junho/2018, foi o autor intimado para 

dizer se tem interesse na continuidade do feito quanto ao de cujus e em 60 

dias regularizar o polo passivo, observando, que foi o juízo que apurou o 

assento de óbito via Anoreg, posto a inércia, quanto ao teor da certidão do 

Meirinho (fls.128).

Em julho/2018 requereu que os herdeiros do falecido se habilitem nos 

autos, apesar da intimação para cumprir as normas do artigo 323 do CPC, 

indicando inventariante ou herdeiros, sob pena de extinção.

Seria necessário o Banco explicar como apreciar uma petição na qual 

requer "que os herdeiros do Sr. Vitorino Ferri se habilitem nos autos", sem 

cumprimento do comando judicial, além de a indicação de quem seriam e 

local, para intimação, sendo absurdamente protelatória e em total 

desconformidade com a interlocutória de fls.143, não havendo outra 

medida do que extinção quanto a esse.

Desta feita REJEITO os Embargos de Declaração.

Transitada em julgado, intimem-se as partes para informarem as provas 

que pretendem produzir justificando-as.

Empós, conclusos para saneamento/sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709676 Nr: 2582-81.2011.811.0041

 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): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 

33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NEURI 

LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Banco do Brasil em 

face de o despacho de fls.149 que determinou a intimação da Instituição 

Financeira para pagamento do débito quando deveria ser a pessoa de 

Clerio, sendo evidente o erro material.

O Embargado preferiu o silêncio - certidão de fls.158.

Sem maiores delongas, com a razão o Embargante, posto que Clerio foi 

condenado ao pagamento do valor declinado na inicial e honorários 

advocatícios, portanto, procedo sua correção e desde já intimo as partes:

"Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 141/147, intimo Clerio Fortunato 

Camachio, por meio de seu patrono (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor descrito na petição de fls. 145 (que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o Banco para que requeira o que de 

direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, haja vista o término 

da prestação jurisdicional.

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059493 Nr: 50766-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

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

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Banco Bradesco S/A 

em face de a interlocutória de fls.111/112v, que declinou a competência do 

juízo ao da Recuperação Judicial, aduzindo que a mesma é omissa já que 

firmada somente em face do avalista, não sendo, portanto, pertinente a 

remessa como firmado.

A Embargada em arrazoado de fls.137/148, protestando pela sua rejeição, 

principalmente pelo fato de que o litígio foi resolvido na recuperação 

combinada com a novação, devendo, portanto, ser extinta.

É o relatório necessário.

Apesar dos argumentos das partes, tenho, que a manutenção do feito 

neste juízo, diante da concessão da recuperação e da inclusão da dívida 

no plano, resultaria em prejuízo à conclusão desse procedimento, posto 

que poderia advir a penhora de bens, com consequência na capacidade 

financeira ao cumprimento do que fora firmado naquele juízo, assim, como, 

ser ele o competente para apreciar a questão da extinção por novação.

Outrossim, devo salientar que os declaratórios não servem para 

rediscussão da matéria.
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Assim, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado, encaminhem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758241 Nr: 10470-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIALVA NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878-PR, 

Sirlene Elias Ribeiro - OAB:28.933-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pela BV Financeira S/A 

em face de a sentença de fls.74/76, que julgou extinta a execução, 

estando eivada de contradição, posto que dever-se-ia somente homologar 

a avença, sem condenação em honorários, visto que não há parte 

vencida.

A Embargada foi pelo não conhecimento do recurso, já que não se fala em 

acordo a ser homologado, mas sim de execução indevida.

É o relatório necessário.

Sem razão o Embargante, tendo em vista que o acordo foi extrajudicial, 

sem informação no caderno processual, com pagamento da última parcela 

após a citação, portanto, não se sustenta a execução e, principalmente a 

questão, de homologação de acordo não noticiado, mantendo-a em trâmite 

apesar de a inexistência de objeto, portanto, deve suportar o ônus de 

sucumbência.

Outrossim, não serve os Embargos de Declaração para rediscussão da 

matéria, principalmente, quando se encontra clara a razão da extinção e 

da obrigação de solver custas e honorários.

Desta feita, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131247 Nr: 23509-92.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. WILSON DA SILVA CABELEIREIRO - ME, 

WANDERLEY WILSON DA SILVA, MÁRCIA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, 

VITORIA NASCIMENTO MOLINA - OAB:19020/E

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A 

em face de a sentença de fls.36/39v, que julgou parcialmente procedente 

os Embargos à Execução, aduzindo que na sentença não considerou o 

juízo o risco da operação sem garantia, a qual se houvesse seria com 

juros menores, não sendo abusiva a taxa de 4,50% a.m., além do que o 

Banco decaiu de parte mínima, devendo o Embargado suportar os ônus de 

sucumbência.

Os Embargados às fls.51/52, foram pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório necessário.

Primeiramente no que tange aos honorários os Embargantes pediram a 

limitação dos juros e afastamento da capitalização, sendo concedido 

somente o primeiro, portanto, sem razão o Banco quanto aos ônus de 

sucumbência.

No que concerne aos riscos da operação, é questão adstrita a pessoa 

jurídica, firmar ou não contrato com a parte e se o faz, não é pelo juros 

que vai garantir maior ou menor risco, restando, a tentativa de 

rediscussão da matéria o que não comporta nesta seara.

Assim, REJEITO os Embargos de Declaração.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1139040 Nr: 27023-53.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SISTEMAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls.97/102 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424260 Nr: 8342-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, JULIANO 

CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ARNALDO PEDROSO

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que procedi ao encaminhamento da carta precatória de 

fls. 62 devidamente instruída com os documentos necessários, bem como, 

as custas, à comarca de São Paulo-SP, via malote digital, para devida 

distribuição conforme comprovantes que seguem adiante.

Ato continuo, procedo intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar nestes autos a devida distribuição da carta 

precatória encaminhada conforme comprovante adiante, devendo para 

tanto, trazer registro de andamento processual do site do TJSP ou 

qualquer outro documento hábil para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar 

quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034126-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (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, 10 de outubro 

de 2018.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031386-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 
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(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, 10 de outubro 

de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030301-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (REQUERENTE)

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030301-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CESARIO RODRIGUES DE 

SALES REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos 

etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

CESÁRIO RODRIGUES DE SALES em face de CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA, todos qualificados nos autos em referência, 

objetivando o autor, em tutela de urgência, que a requerida disponibilize os 

boletos do mês de agosto e setembro de 2018, sem a incidência de mora 

ou, alternativamente, pela autorização para consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas até o fim da ação, com a inversão do ônus 

da prova. Relata o autor que a relação entre as partes quanto ao contrato 

de consórcio teve início em junho/2013, para pagamento em 72 meses, 

com a contemplação ocorrida em janeiro/2014 e que, mesmo com 

pagamentos em atraso, estava em dia com as suas obrigações 

contratuais, sendo em agosto/2018 impedido de pagar, ante a informação 

de que haveria débitos em atraso quanto ao ano de 2016, olvidando a 

parte ré as informações prestadas quanto ao adimplemento de tais 

mensalidades. Da documentação coligida aos autos, é possível verificar 

que a relação contratual entre as partes remonta a 20/06/2013, 

encontrando-se em vias de findar-se e que, não obstante os vários anos 

em que vem cumprindo a sua obrigação de pagamento, inclusive com a 

demonstração, por meio do documento Id. 15316572, de emissão da 

empresa de consórcio ora ré, de que embora no ano de 2016 tenha 

ocorrido o atraso no pagamento, de agosto/2016 a novembro/2016 este 

efetuou pagamentos em valores de R$ 1.653,81 a R$ 2.635,83, indicando, 

salvo melhor juízo, a quitação das mensalidades em atraso, tanto que nos 

meses posteriores as mensalidades reduziram o valor, chegando no último 

mês (06/2018) a R$ 572,72. Acerca dos pressupostos da ação de 

consignação em pagamento, dispõe o art. 542, I do NCPC que a parte 

autora, na petição inicial, requererá o depósito da quantia da coisa devida 

e, sobre o tema Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, Volume III, leciona: "O evidente na espécie é que não se 

pode realizar, na abertura do processo, qualquer depósito, para mais 

tarde, apurar e acertar a existência da dívida e o respectivo quantum. 

Nesse sentido é que a melhor doutrina, seguida pela jurisprudência 

dominante, sempre afirmou que: 'Inadmissível é que, fazendo o depósito, 

se reserve o devedor o direito de discutir a substância da obrigação que, 

com o depósito, pretende solver. Nem tampouco é a consignação 

admissível com o fito de antecipar e desviar da ação, em processo 

próprio, a decisão de dúvidas e divergências ocorrentes entre as partes 

acerca de seus respectivos direitos.' (...) Não se pode entrever nesta 

ação um caminho de acertamento de relações jurídicas incertas ou 

imprecisas. Se o vínculo jurídico existente entre as partes não revela, 

prima facie, uma dívida líquida e certa, não tem condições o devedor de 

compelir o credor a aceitar ou reconhecer um depósito liminar como hábil a 

realizar a função de pagamento." De tal sorte, considerando a urgência da 

medida, ante a possibilidade do ajuizamento de ação visando a apreensão 

do bem garantidor do contrato, DEFIRO a tutela de urgência invocada, para 

autorizar o autor a consignar, quanto aos meses de agosto, setembro e 

outubro, a parcela mensal no mesmo valor da última, de R$ 572,72 cada, 

sem a inclusão de encargos moratórios, com a consignação das 

prestações vincendas na forma disposta no art. 541 do CPC, seja 

efetuada no prazo de 05 dias do vencimento de cada mensalidade, sob 

pena de cassação da liminar e extinção. CUMPRIDO, CITE-SE o requerido, 

via correio com aviso de recebimento, para levantar o valor depositado 

nos autos, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias, opondo as 

circunstâncias previstas no art. 544 do CPC, salientando que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA (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. 

Tendo em vista o retorno dos autos do e. TJMT, procedo à intimação das 

partes para que se manifestem no prazo de 15 dias. Após, em nada 

requerendo as partes, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de 

praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006701-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOAO ARAUJO COSTA (EMBARGANTE)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDNA FATIMA ARAUJO COSTA (EMBARGANTE)

GERALDO JOAO DA COSTA (EMBARGANTE)

FLAVIO ARAUJO COSTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

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", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais (haja vista que o bem ofertado na execução possui 

restrição de alienação fiduciária), RECEBO estes Embargos à Execução 

SEM o efeito suspensivo. Outrossim, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 10 

de outubro de 2018 Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007461-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIENNE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007461-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FRANCIENNE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. Concedo ao 

Banco, o prazo de 15 dias para informar e comprovar nos autos se houve 

o acordo firmado entre as partes, empós concluso para deliberações, 

observando que em caso de silêncio será extinto por desistência. 

Cumpra-se CUIABÁ, 17 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020653-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020653-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: TAMARA SILVA ARAUJO Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Cite-se a executada, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-a, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de a 

executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022732-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022732-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO VICENTE 

PEREIRA LEITE Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Compulsando ainda os autos, tenho que o autor deu à 

causa o valor de R$17.250,61 enquanto a planilha ID.9115264 salienta que 

a dívida é de R$31.442,35 assim intimo o autor para esclarecer em 15 dias, 

recolhendo as custas complementares e alterando o valor da causa, se 

for o caso, deixando claro, que a repetição desse ato será motivo da multa 

do artigo 77 do CPC., além do que os honorários advocatícios serão 

fixados com base no valor primário, já que compete ao causídico a 

informação desse montante. CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO 

SEGUE: No mais, recebo a emenda a inicial IDs: 13402657, 13402659, 

13402676 e 13402678. 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 TOYOTA HILUX, placa: JZZ-5545 (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 
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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”. 

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, 14 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033513-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033513-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALESSANDRO MARCELLO DA 

CRUZ SILVA RÉU: BANCO RCI BRASIL S.A Vistos etc... Conforme 

informado na própria exordial, verifica-se a existência de uma ação de 

busca e apreensão envolvendo as mesmas partes que tramita perante a 

4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, a qual tem por 

objeto o mesmo contrato que ampara este feito (autos n° 

1021898-19.2018.8.11.0041). Desta feita, mister se faz averiguar a 

conexão, que se dá diante de a identidade de causa de pedir, já que 

discutidas em ambas a mesma relação jurídica, sendo de interesse público 

o trâmite em conjunto, com fito de evitar a prolação de decisões 

conflitantes. A referida ação de busca e apreensão foi distribuída em 19 

de julho de 2018, enquanto a presente ação foi distribuída em 03 de 

outubro de 2018. Desta feita, na forma do artigo 59, que determina, 

independente da Comarca em que distribuído o processo, que “O registro 

ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, declino minha 

competência e determino a remessa deste feito à 4ª Vara Especializada 

em Direito Bancário desta Comarca, com as anotações e baixas devidas 

nesse Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034284-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034284-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GUTEMBERG AMARO 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc... Relata o autor que é 

servidor público aposentado, e solicitou junto à SAD a cópia de seus 

contracheques para verificar os contratos em aberto. Com os holerites em 

mãos, requereu junto ao Banco BMG cópia de todos os contratos firmados 

entre as partes, e ao receber a cópia de dois contratos percebeu que as 

assinaturas eram totalmente apócrifas, ou seja, não assinou qualquer 

empréstimo perante a instituição financeira. Desta feita, ajuizou a presente 

ação, com o fito de obter a declaração de inexistência de débitos perante 

o Banco BMG, bem como condenação do requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Posto isso, em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o posicionamento do E. 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da Vara 

Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; 

Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste 

modo, ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza 

tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo 

à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027075-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME (REQUERIDO)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027075-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos em face de Fitipaldi & Fitipaldi Ltda 

ME. A liminar foi deferida no Id: 15026484, e o veículo foi apreendido em 

05/10/2018 conforme se vê do auto de busca e apreensão de Id: 

15781175 e a representante legal da requerida citada na mesma 

oportunidade. Na petição de Id: 15810627 compareceu aos autos a 

requerida informando que se encontra adimplente com o contrato até o 

mês 09, haja vista que a parcela do mês de outubro ainda não venceu, 

ressaltando que a parcela do mês 05 que configurou a mora já havia sido 
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paga antes mesmo do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

comprovando por meio da juntada dos boletos e comprovantes de 

pagamentos de Id: 15810640. Desta feita, por verificar que a parcela do 

mês 05 foi devidamente quitada em 28/06/2018 antes mesmo do 

ajuizamento da ação, INTIMO o Banco Bradesco para se manifestar em 48 

horas, comprovando a restituição do bem ao devedor, caso esteja 

efetivamente em dia, salientando que em caso de resistência indevida, 

será aplicada a multa prevista no artigo 77, inciso IV do CPC., além de 

outras que se fizerem necessárias, diante do possível abuso praticado. 

Com efeito, INTIME-SE o Banco Bradesco, por meio de seu advogado José 

Carlos Skrzyszowski Junior e o depositário, via telefone, para cumprir o 

acima firmado, bem como, se abstenha de retirar o veículo da Comarca, 

bem como do prazo para manifestação nos autos. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029260-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEICAO (EXEQUENTE)

MATEUS XAVIER LIMA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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. 

Ante o decurso do prazo quanto ao Provimento nº 68/2018 do CNJ, a 

expedição do Alvará nos termos da decisão de ID nº 14252110 - Pág. 02 é 

a medida que se impõe, qual seja, "(...) Após, certificado o trânsito em 

julgado, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome do patrono MATHEUS XAVIER LIMA NETO, CPF nº 621.269.971-20, 

Banco: 237 – Bradesco, Agência nº 0417-0, Conta Corrente nº 88532-0 

(Poderes constantes no ID nº 9963583). (...)". Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as formalidades de praxe. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025779-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA CAMILO (AUTOR(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - 003.069.721-23 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

1025779-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS PEREIRA CAMILO 

PROCURADOR: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA RÉU: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, por verificar que foi dado baixa, em data recente, na CTPS 

do autor (Id. 14703980), DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Do 

cotejo dos autos, observo que objetiva o autor, por meio desta ação, a 

declaração de inexistência de débito quanto a prestação vencida em maio 

do ano em curso, por não ter a parte ré reconhecido um dos pagamentos 

efetivados. No entanto, por ser do devedor o ônus da prova quanto ao 

pagamento, faculto ao requerente a emenda da inicial, para comprovação 

da quitação das faturas anteriores. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de outubro 

de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020939-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

RAFAEL PAIVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020939-19.2016.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCIELLE PEREIRA DE 

ARRUDA RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos etc. Em que pese os termos da manifestação da parte ré na 

audiência Id. 9868296, intimo as partes para, no prazo comum de 15 dias, 

manifestar quanto as provas que pretendem produzir, declinando com 

objetividade o fim a que se destinam. Após, conclusos para o saneador ou 

o julgamento do feito no estado em que se encontra. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023729-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR DORADO RODRIGUES (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 busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença. O causídico do Banco pugnou pelo 

cumprimento da sentença, conforme se vê do ID nº 14595145 – Pág. 1/2. 

Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 15111382. Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem, Considerando-se o requerimento do causídico, 

intime-se o executado VICTOR, pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento (Rua 04, Quadra 22, Lote 20, Residencial Júlio Domingos, 

Várzea Grande-MT - ID Nº 10488780), para no prazo de 15 dias, cumpra a 

sentença, observando-se os cálculos de ID nº 15111382, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Em seguida, 

em caso de inércia, intime-se o credor para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Após, sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos com as formalidades de praxe. 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: 1000152-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIANE DE PAULA SILVA (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 cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado em 26 de setembro de 2018 – ID nº 15596946 - Pág. 1. Pois 

bem. Não obstante ao requerimento de bloqueio on-line de ID nº 15128504 

- Pág. 1, intime-se a requerida GEISIANE DE PAULA SILVA, pessoalmente, 

via correio com aviso de recebimento (RUA TRINTA E QUATRO, 215, SÃO 

JOÃO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-350), para que no prazo de 15 

dias, cumpra a sentença, observando-se o cálculo de ID nº 15128509 - 

Pág. 1, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015. Outrossim, em caso de não pagamento dos honorários, 

venham-me os autos conclusos para bloqueio on-line. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002370-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (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 cumprimento de sentença. Certificou-se o trânsito 

em julgado – ID nº 15598453. Pois bem. Não obstante ao requerimento de 

bloqueio on-line de ID nº 14961078 - Pág. 1/2, intime-se o requerido 

MURILO CESAR LEITE GATTAS ORRO, pessoalmente, via correio com 

aviso de recebimento (Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 93, Edifício 

Ravena Park, Apto 701, Bairro Duque de Caxias, na cidade de Cuiabá/MT – 

CEP: 78043-395), para que no prazo de 15 dias, cumpra a sentença, 

observando-se o cálculo de ID nº 14961099 - Pág. 1, sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Outrossim, em 

caso de não pagamento dos honorários, venham-me os autos conclusos 

para bloqueio on-line. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (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 precedida de busca e 

apreensão formulada por BANCO BRADESCO S/A em face de SAN REMO 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME E OUTROS, ambos qualificados. A 

requerente encontra-se em recuperação judicial (ID nº Num. 11380930 - 

Pág. 1/4 – autos nº 1037256-58.2017.8.11.0041 - GABINETE DO JUIZ DE 

DIREITO II) 1ª Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação 

Judicial. O Banco manifestou-se pela continuidade da execução neste 

Juízo, conforme se vê no ID nº 14307608 - Pág. 1. Os autos vieram-me 

conclusos. Pois bem. É evidente que a finalidade da recuperação judicial é 

que a Empresa promova a sua reorganização e obtenha o fôlego 

necessário para se reerguer, todavia, ao ver deste Magistrado, se a 

presente ação (Revisional) continuasse neste Juízo Especializado, o 

devedor poderia ver frustrado os objetivos da recuperação judicial (em 

trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última análise, da comunhão 

dos credores etc. Desta feita, considerando-se que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de 

que compete ao Juízo universal da recuperação judicial decidir sobre atos 

executivos ou constritivos dos bens de sociedade em recuperação e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Nessa linha, por tudo que dos 

autos consta, ficou objetivamente esclarecido que o juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca (Especializada em falência e recuperação judicial) tem 

competência para processar e julgar a presente ação. Vejamos a mais 

abalizada jurisprudência pátria sobre o assunto: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, EXPRESSAMENTE, A 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS EM MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA REINTEGRAÇÃO, SOB 

PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS 

EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO 

UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Lei nº. 

9.514/97, diploma que, dentre outras providências, instituiu a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário o direito de ser 

imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, assegurando-se o prazo 

de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. 2. Entretanto, 

encontrando-se a devedora fiduciária em recuperação judicial, e havendo 

expressa decisão proferida no Juízo em que se processa a recuperação, 

impedindo a consolidação dos bens imóveis gravados com alienação 

fiduciária, nas mãos da instituição financeira credora, impõe-se a 

cassação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse 

alusiva aos bens, sob pena de tumulto e confusão processual. 3. 

Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº. 11.101/05 

excepcione da recuperação judicial os credores titulares da posição de 

proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se descabida a concessão 

de medida liminar de reintegração de posse que inviabiliza o exercício das 

atividades da empresa e frustra, por completo, a recuperação judicial que 

lhe foi concedida, notadamente se deferida dentro do prazo de suspensão 

a que alude a norma do §4º do artigo 6º do referido diploma. 4. O colendo 

Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento jurisprudencial no 

sentido de que compete ao Juízo universal da recuperação judicial decidir 

sobre atos executivos ou constritivos dos bens de sociedade em 

recuperação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.17.002027-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).” “TJMT. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO 

ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO BEM, ATRAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONFLITO 

PROCEDENTE. A competência do juízo da Recuperação Judicial se dá pela 

atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da 

recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o 

exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa 

deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobe a real 

situação dos bens da empresa. Esta foi a orientação jurídica traçada pelo 

STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 128.618/MT. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão. (RAI.n.1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA 

MARIA POSSAS DE CARVALHO).” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- RECUPERAÇÃO JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

ANTERIORMENTE - ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA 

EMPRESA - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - 

HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno processual que a matéria trazida 

no recurso não foi apreciada anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar 

de intempestividade. Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se 

processa a recuperação judicial, a competência para exercer o controle 

sobre atos executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018).” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES 

SOCIETÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE Deferido o processamento do pedido de 

recuperação judicial, ficam suspensas, ressalvadas as hipóteses legais, 

as ações e execuções ajuizadas em desfavor do devedor, permanecendo 

os respectivos autos em processamento perante o Juízo para o qual 

foram originariamente distribuídos. Inteligência do art. 6º c/c art. 52, inciso 

III, ambos da Lei nº 11.101/05. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - SOCIEDADE EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO - CONSTRIÇÃO DE AÇÕES 
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SOCIETÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL - 

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a 

prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta dias), previsto no artigo 6º, 

§ 4º, da Lei 11.101/2005 "consoante as peculiaridades do caso concreto e 

as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de 

recuperação por ela apresentado" (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 

23/09/2016). - É necessário cautela na determinação de constrições. Não 

devem ser realizados atos que excluam parte do patrimônio do devedor, 

de forma individual, em cada uma das execuções promovidas em seu 

desfavor, sendo competente para tanto o juízo falimentar, sob pena de 

prejudicar a Recuperação Judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.07.746341-2/049, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/0018, publicação da súmula em 

23/04/2018).” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - MASSA FALIDA - JUÍZO UNIVERSAL - FALENCIA - ARTIGO 

76 DA LEI Nº 11.101/05 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA 

- COMPETENCIA ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA 

MANTIDA. - A competência do juízo da falência é absoluta e universal, 

devendo conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da 

massa falida, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de 

Falências, nos termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras 

previstas na Lei nº 11.101/05 são de ordem pública, na medida em que 

visam a preservar o interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à 

preclusão. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018).” Posto isso, com fundamento no princípio da preservação da 

empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª 

Vara Cível desta Capital (Falências e Recuperação Judicial) 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá, 

09 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018175-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (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 revisional formulada por NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS em face de BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos 

autos. A partes entabularam acordo extrajudicial em 28 de agosto de 2018 

– ID nº 15314643 – pág. 03, assim como renunciaram ao prazo recursal. O 

Banco requereu a extinção do feito nos termos do art. 924 do CPC/2015 – 

ID nº1560716. Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Em primeiro lugar, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, assim como a renúncia ao 

prazo recursal. Com efeito, intimo o Banco para que cumpra integralmente 

o avençado no ID nº 15314643 – pág. 2, no prazo de 15 dias. Após, com a 

comprovação do cumprimento, venham-me os autos conclusos para 

extinção nos termos do art. 924 do CPC/2015, conforme ID nº 1531463 – 

Pág. 03. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013452-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELZA SANTANA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013452-95.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELZA 

SANTANA SOARES 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 n. 911/69 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDIO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ELZA SANTANA SOARES, ambos qualificados 

nos autos em referência, pleiteando a autora por meio desta ação pela 

apreensão do veículo Hyundai I30, Placa: MXF-3196, objeto do contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária nº 12039000121426 

firmado entre as partes. Da análise da exordial verificou-se a ausência do 

recolhimento das custas iniciais, bem como da comprovação da mora da 

requerida, o que ensejou a intimação da requerente na decisão de Id: 

1679793. Na petição de Id: 2377355 a autora pleiteou pela emenda à inicial, 

acostando aos autos o comprovante da complementação das custas 

iniciais, bem como o instrumento de protesto, o que ensejou o deferimento 

da liminar de Id: 3232515. O veículo foi apreendido conforme auto de 

busca e apreensão de Id: 14533834, e a requerida se manifestou por meio 

da petição de Id: 14539782 protestando pela expedição de certidão para 

interposição de agravo de instrumento, bem como na petição de Id: 

14542006 pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Na decisão 

de Id: 14551810 houve o indeferimento da justiça gratuita. Por sua vez, a 

requerida interpôs o RAI nº 1008791-31.2018.8.11.0000, no qual foi 

deferido seu pedido para suspender os efeitos da decisão agravada, o 

que ensejou a determinação de restituição do veículo de Id: 14624298, 

devidamente cumprida conforme certidão de Id: 14700986. A requerida 

apresentou contestação de Id: 14780047, e a instituição financeira 

impugnou-a no Id: 15617309. Com a juntada do malote digital de Id: 

15655623 verifica-se que o RAI nº 1008791-31.2018.8.11.0000 foi provido 

no sentido de cassar a liminar de busca e apreensão, uma vez que não 

esgotados todos os meios de localização da agravante antes de efetuado 

o protesto do título por edital. Desta forma, ante a ausência da 

comprovação da mora, conforme o v. acórdão do recurso de agravo de 

instrumento acima mencionado, a extinção é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

TENTATIVAVÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PROTESTO DO 

TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – 

NÃO CONSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO 

DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o fim de constituição em 

mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - 

o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por 

edital, do protesto do título. [...]”. (TJMT - Ap 103970/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) 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, 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. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 

10% do valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1013452-95.2016)

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033801-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GUEDES MARANI (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033801-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANA GUEDES 

MARANI RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Tratam-se os autos de Ação de Exibição de 

Documentos ajuizada por ADRIANA GUEDES MARANI em face de BANCO 

BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, pleiteando a autora pela exibição de 

todos os contratos previdenciários realizados entre as partes, todos os 

valores pagos pela autora (com data início e término), todos os valores 

pagos em favor da autora ante a condição de invalidez (datas), referência 

ao que se refere os valores pagos à autora, qual apólice previdenciária 

para o caso de aposentadoria por invalidez, bem como tela do benefício 

Prevjovem na conta da autora. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e 

acostou documentos para instruir a ação. A liminar foi deferida no Id: 

13900865. O réu foi deu-se por citado ao apresentar a petição de Id: 

10947367, apresentando contestação de Id: 14399316, arguindo em 

preliminar pela ausência de interesse de agir da autora, pois entende que 

os documentos deveriam ser fornecidos no curso de um processo de 

conhecimento ordinário, pleiteando pela extinção do feito nos termos do 

artigo 485, incisos I e VI do CPC, apresentando alguns documentos 

relativos aos contratos existentes entre as partes. Por sua vez, na petição 

de Id: 15020121 a autora informou que o requerido não apresentou todos 

os documentos solicitados, faltando a apresentação do contrato 4/5 e do 

Prevjovem, do extrato com todos os valores pagos pela Autora, do extrato 

com os valores de pagamento da apólice e datas em favor da autora, 

destacando a ausência de explicação do que se trata o pagamento 

(restituição ou apólice por invalidez); apólice da previdência por invalidez; 

tela do beneficio prejovem (atual situação? Recolhendo? Inativo?). Desta 

feita, às fls. 45 foi oportunizado ao requerido apresentar o contrato 

pleiteado, porém, às fls. 47/48 o Banco afirmou não possuir o contrato, 

pois este foi firmado há mais de 05 anos, ressaltando que as instituições 

financeiras são obrigadas a guardar os documentos pelo prazo máximo de 

05 anos, pleiteando pela intimação da autora para exibir os documentos 

com aplicação de multa diária. 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 a autora que os requerentes sejam 

compelidos a apresentar todos os contratos previdenciários realizados 

pela autora, todos os valores pagos pela autora (com data início e 

término), todos os valores pagos em favor da autora ante a condição de 

invalidez (datas), referência ao que se refere os valores pagos à autora, 

qual apólice previdenciária para o caso de aposentadoria por invalidez, 

bem como tela do benefício Prevjovem na conta da autora. Com relação à 

preliminar suscitada, qual seja a carência da ação por faltar interesse de 

agir, cumpre ponderar que tal característica resulta da necessidade de 

que uma atividade jurisdicional se concretize e da adequação correta ao 

procedimento e provimento que se deseja. A respeito do assunto, ensina 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação 

em vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de 

procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 

pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de 

interesse processual". No caso dos autos, pretende a autora que sejam 

exibidos documentos inerentes à relação contratual existente entre 

requerente e a instituição financeira, sendo, portanto, forçoso o ingresso 

em juízo para a consecução de sua finalidade, já que é a todos 

assegurado o direito de ação, tornando-se infundada a alegação dos 

réus. Saliento que o autor não é obrigado a solucionar a controvérsia pela 

via administrativa, pois conforme inserto na Constituição Federal de 1988, 

entre as garantias fundamentais (art. 5º, inciso XXXV), dispositivo que 

assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão ou 

ameaça a direito da parte, visto que em se tratando de relação de 

consumo, esta intervenção encontra-se reforçada pelo inciso XXXII do art. 

5º da Carta Magna, e pelas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, entre as quais aquelas elencadas no art. 51 da Lei 

Consumerista. Posto isso, afasto a preliminar suscitada e passo ao exame 

de mérito. 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 a ausência de interesse de 

agir da autora, não comprovou seu fornecimento, o que se daria mediante 

a apresentação de recibo ou documento similar. Se isso não bastasse, o 

Banco não juntou todos os documentos pleiteados na exordial, roborando, 

com a afirmativa de que não atendeu e não atende aos apelos da autora, 

apesar de haver determinação judicial nesse sentido, limitando-se a 

apresentar documentos dos quais a autora já possui cópia. 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 conseqüência, 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 os réus à exibição de toda documentação requerida na inicial, 

sob pena de expedição de mandado de Busca e Apreensão. Condeno-os, 

ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$800,00 

em face do valor ínfimo dado à causa. Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1033801-85.2017).

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 10658-21.2016.811.0041 – cod. 1100262

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

EXECUTADO(A,S): ANTONINHA S MARHOLT - ME e SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

CITANDO(A,S): Antoninha S Marholt - Me, CNPJ: 36.949.121/0001-21 ; 

Sabrina Scheineider Marholt, Cpf: 021.866.861-98, Rg: 2657633-3 SJS MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 141.436,47

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima 

qualificadas, para no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

ressaltando que, não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder 

a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA 

A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 

(quinze) dias para o oferecimento de embargos também será contado a 

partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA AINDA, 

DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo, 

apenas 30% da execução (valor principal + custas+ honorários) e o valor 

remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de correção monetária 

(INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

9 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestora Judiciária

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1035117-36.2017.8.11.0041 (PJE)
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AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – ME

CITANDO(A,S): ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, CNPJ - 

09.402.445/0001-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/11/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 147.442,29

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 147.442,29. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Assinado Digitalmente. Cuiabá - MT, 9 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1013241-88.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO 

E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS

EXECUTADO: CAMPOS MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

THIAGO DE SOUZA CAMPOS e MÁRCIA CORONEL SOUSA CAMPOS.

CITANDO: CAMPOS MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA-ME - CNPJ: 

23.427.565/0001-55,THIAGO DE SOUZA CAMPOS-CPF: 026.382.241-97 e 

MÁRCIA CORONEL SOUSA CAMPOS - CPF: 013.697.801-09.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.424,43

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Assinado 

Digitalmente Cuiabá - MT, 9 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1005849-97.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS 

LTDA - EPP, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO e ALCERI CLAUDINO DE 

OLIVEIRA.

CITANDO(A,S): O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS 

LTDA - EPP, CNPJ - 05.492.323/0001-63, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, 

CPF: 405.810.981-53, E ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA, CPF: 

326.242.802-78

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/03/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 152.601,31

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 152.601,31. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Assinado Digitalmente. Cuiabá - MT, 9 de outubro de 2018.

 

 

Intimação

Intimação 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)

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)
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Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028976-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EMBARGANTE)

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor 

cumprir determinação no prazo legal e após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o Postulante para acostar nos autos o Termo de 

Inventariante ou fazer o espólio ser representado pelos herdeiros, os 

quais deverão ser relacionados, com comprovação de parentes como o 

"de cujus". Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Intimação 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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018754-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS (ADVOGADO(A))

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao autor o levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos. Expeça-se alvará. Intime-se o requerido para 

manifestar sobre impugnação do valor penhorado. Não havendo depósito 

do saldo remanescente, remeta-se o feito ao Contador para apurar o valor 

da condenação. Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação da parte executada - pessoa 

física, no prazo legal.

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. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034511-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 37.635,68(trinta e sete mil, seiscentos e trinta e 
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cinco reais e sessenta e oito centavos), nos termos do Decreto lei n. 

911/69. Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de 

quinze dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, 

vinculando-a ao número único do processo E APRESENTAR O CONTRATO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA anunciado na inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE AQUINO - ME (RÉU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10.10.18

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038307-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXEQUENTE)

LUANA CESTARI PENASSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034491-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TIAGO LEITE DE SOUZA (RÉU)

AMANDA GABRIELY PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

SUPERMERCADO BATE FORTTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES (ADVOGADO(A))

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. (RÉU)

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Resposta de Pesquisa Online 

acostada aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOFOLLI (EXECUTADO)
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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: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036830-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Cite-se a parte executada METODIO SENDESK, no endereço 

declinado pelo autor, pois os demais já estão citados pela apresentação 

espontânea.Após, intime-se o autor para manifestar interesse do bem 

indicado nos autos, para satisfação do débito.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: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019517-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERTH CARLOS CORREIA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023020-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027376-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032468-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEROLINO JOSE DO PRADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá o credor indicar bens à penhora do 

devedor aqui executado, no prazo legal de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827283 Nr: 33167-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 671/682, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1131551 Nr: 23665-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Em face da não formalização de penhora nos 

presentes autos, fica a parte autora intimada para, no prazo legal, 

esclarecer o petitório de fl. 354/355.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126815 Nr: 21655-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N&SL-M, RDSN, RLDS, SSBDAAMEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho quanto a executada a Sra Rosimeire 

Lopes de Souza e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126815 Nr: 21655-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & SOUZA LTDA - ME, REINALDO DA 

SILVA NUNES, ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho quanto a executada a Sra Rosimeire 

Lopes de Souza e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124858 Nr: 20848-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., LAURO RONDON 

BALESTEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGI COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP, JULIANA CAMPOS SARGI, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida fazer a retirada da cópia 

do alvará liberado, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1230791 Nr: 15128-61.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO E CADEMARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNADES, para devolução dos autos nº 15128-61.2017.811.0041, 

Protocolo 1230791, 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.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 601-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

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

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, ANTONIO D' OLIVEIRA GONÇALVES PREZA, TELMA MARIA 

RIBEIRO PREZA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA NIGRO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre informação de fl.887 e pedido de 

fls.889/891. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1342062 Nr: 18228-87.2018.811.0041

 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: EVANICE MONTEIRO DE AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação 

da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o 

indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 
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OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o executado de fls.770/790, 

comprovou que na conta corrente a qual recebe salário também recebe 

outros depósitos não afetos a impenhorabilidade.

Entretanto, os referidos depósitos foram justificados como recebidos para 

pagamento de despesas hospitalares, tanto que o credor neste aspecto 

concordou com o pedido.

O fato do executado levantar os proventos quando recebidos, não 

justifica-se manter a penhora, pois está claro no extrato que ali foi 

depositado o salário do devedor, mais, depósitos para pagamento de 

despesas médicas e diante da anuência do autor, acolho pedido de 

levantamento dos valores encontrados junto ao Banco do Brasil S/A.

Os demais valores encontrados junto ao Bacenjud, faculto ao credor o 

levantamento. Expeça-se alvará.

Após, deverá o autor no prazo legal, indicar outros bens passíveis de 

penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1338544 Nr: 17450-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão no polo passivo de todas as partes do processo 

principal em apenso e seus advogados, pois a decisão aqui proferida de 

forma direta ou não a todos irá alcançar.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a liminar, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, 

pois o contrato apresnetado sequer existe reconhecimento de firma para 

se apurar quando foi efetivado.

Não está evidenciado risco de resultado útil ao processo, sendo 

indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa.

 De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a liminar.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

Assim, citem-se para responderem, constando às advertências legais.

Intime-se.

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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 46160 Nr: 1163-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada da penhora e avaliação, pela imprensa e 

através de seus advogados como postulado nos autos. Após, 

certifique-se sobre manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950861 Nr: 266-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito.

Defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1089471 Nr: 5976-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO TADEU PINTO DE SOUZA, CHRISTIAN 

DE ARRUDA GARCIA, GILSON DE ABREU BALLESTEROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir 

determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 946300 Nr: 58190-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE TAVARES CORRÊA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnação do valor penhorado, tenho por 

satisfeita a obrigação pelo referido, nada mais havendo que reclamar nos 

autos. Custas pelo executado, se houver.

Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 889118 Nr: 22667-83.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINNER'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Diante a ausência de impugnação, homologo o cálculo de fls.128 e verso, 

para surtir seus efeitos legais.

Intime-se a parte requerida para proceder ao depósito no prazo legal.

Com ou sem manifestação, cumpra-se toda determinação defl.123.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955326 Nr: 2742-67.2015.811.0041

 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): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

NEIDA TERESINHA DADALT

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante a ausência de impugnação, homologo o cálculo de fls.200 e verso, 

para surtir seus efeitos legais.

Intime-se a parte requerida para proceder ao depósito no prazo legal.

Com ou sem manifestação, cumpra-se toda determinação de fl.186.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 878356 Nr: 15704-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPE INFORMÁTICA LTDA, NOELY SANTOS 

GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante a ausência de impugnação, homologo o cálculo de fls.186 e verso, 

para surtir seus efeitos legais.

Intime-se a parte requerida para proceder ao depósito no prazo legal.

Com ou sem manifestação, cumpra-se toda determinação de fl.180.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 730541 Nr: 26606-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. CIRILO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE PERES BUCAIR - 

OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Analisando os autos resta bem patente que no cálculo deve-se considerar 

o valor financiado de R$ 28.894,88, com taxas de juros 2,55% mensal e 

anual de 34,20%, com capitalização anual, bem como a correção 

monetária pelo INPC-IBGES sobre as parcelas pendentes.

Assim, por certo deverá prevalecer o cálculo do ANEXO II do Laudo 

Pericial, que considerou a taxa proporcional, que observou os julgados, 

em especial a capitalização anual, não havendo razão na impugnação 

efetivada pelo executado.

Desta forma, homologo o Laudo Pericial de fls.518/532, para surir seus 

efeitos legais, desconsiderando os dados do ANEXO I, para reconhecer 

como legítimo o cálculo do ANEXO II, que reconheceu como valor devido 

pelo autor ao reú, o valor de R$ 14.839,18(quatorze mil, oitocentos e trinta 

e nove reais e dezoito centavos).

Faculto às partes extração de cópias e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos, devendo o autor dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 1139690 Nr: 27242-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 747700 Nr: 44955-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYT COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI 

- OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, no prazo 

legal, esclarecer o petitório de fls. 343/346.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (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, 10.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024531-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030357-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

CLETO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a medida liminar diante 

da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o 

risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é 

indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

consignar valores quando não demonstrou recusa do requerido em 

receber o contratado. Como não estar em mora, para ser excluído da 

restrição cadastral. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a liminar. De outra 

banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais, no prazo concedido, deverá acostar o 

contrato firmado entre as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007646-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR(A))

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Na sentença prolatada não foi confirmada a pena imposta em 

liminar e tão pouco houve reconhecimento de não apresentação de 

documento tardio. Mantenho a referida tal como lançada, não fazendo 

"jus" a autora da multa pretendida. Considerando que o requerido 

depositou o valor da sucumbência fixada em sentença, tenho por 

satisfeita a obrigação, nada mais havendo que ser reclamado nos autos. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029193-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUCINEIA AUGUSTA DE MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 
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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, 10.10.18

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030456-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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, 10.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029591-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

DIEGO RIBEIRO DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, 10.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026040-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDO MARTINS DE JESUS (REQUERIDO)

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A., devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão, contra Zildo Martins de Jesus, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

Contrato de Financiamento” nº 0101930087, celebrado entre as partes (id. 

Num. 14724947 ). Alegou que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações a partir da 

prestação de vencimento de 09/05/2018, incorrendo em mora desde 

então. Requereu a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência dos pedidos. Instruiu seu pedido com 

documentos de ids. Num. 14724908 - Pág. 1/Num. 14724992 - Pág. 2. A 

liminar foi concedida no id. Num. 14819918 - Pág. 1 e cumprida no id. Num. 

15162970 - Pág. 1/Num. 15162984 - Pág. 2. A parte requerida veio aos 

autos e juntou documento no id. Num. 15400048 - Pág. 1 e apresentou 

contestação e reconvenção no id. Num. 15488055 - Pág. 1/Pág. 8. 

Impugnou o valor da causa dado na inicial. Requereu os benefícios da 

justiça gratuita. Fez uma síntese dos fatos narrados na exordial. Requereu 

a consignação em pagamento do valor exato da dívida pendente, qual 

seja, 05 (cinco) parcelas que encontram-se em aberto no valor total de R$ 

2.386,92 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e dois 

centavos). Em sede de reconvenção sustentou sobre a abusividade da 

aplicação de juros remuneratórios visto que aplicado do diverso do 

contrato de 2,07% a.m e 27,83% a.a. Defendeu sobre a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e do Contrato de Adesão. Asseverou 

sobre a ilegalidade da capitalização de juros. Requereu a restituição em 

dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. art. 42, parágrafo 

único, Código de Defesa do Consumidor e a realização de audiência de 

conciliação. Pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial. 

Juntou documentos nos ids. Num. 15488057 - Pág. 1/Num. 15526893 - 

Pág. 1. A parte requerente apresentou réplica à contestação e 

reconvenção (id. Num. 15684835 - Pág. 1/Pág.10). Asseverou sobre o 

contrato que faz lei entre as partes e a inexistência de vícios no referido 

instrumento ante a validade e a impossibilidade de alteração de cláusulas, 

faltando da parte requerida interesse processual. Defendeu a inexistência 

de cláusulas abusivas e a legalidade dos juros e demais encargos 

contratuais, como a capitalização de juros. Rebateu os pedidos de 

repetição de indébito e consignação de valores pretendidos pela pare 

requerida, e que, tal depósito não afasta a mora. Asseverou sobre a 

desnecessidade da realização de audiência de conciliação e da 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Impugnou o pedido 

de concessão da gratuidade de justiça. Pugnou pela improcedência dos 

pedidos e requereu a procedência da ação de busca e apreensão. 

Novamente a parte requerente manifestou nos autos no id. Num. 15803126 

- Pág. 1 aduzindo que não possui interesse por produção de provas. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, contra Zildo 

Martins de Jesus, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente do Contrato de Financiamento” nº 

0101930087, celebrado entre as partes (id. Num. 14724947 ). A parte 

requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar 

as prestações a partir da prestação de vencimento de 09/05/2018, 

incorrendo em mora. A parte requerida impugnou o valor da causa dado 

na inicial e requereu os benefícios da justiça gratuita. Pugnou para a 

realização da consignação em pagamento do valor exato da divida 

pendente, qual seja, 05 (cinco) parcelas vencidas. Em sede de 

reconvenção sustentou sobre a abusividade da aplicação de juros 

remuneratórios visto que aplicado do diverso do contrato de 2,07% a.m e 

27,83% a.a e a ilegalidade da capitalização de juros. Requereu a 

restituição em dobro dos valores cobrados a maior, nos termos do art. art. 

42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor. Compulsando os 

autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, pois se trata de matéria de 

direito e documental e estas já se encontram nos autos, razão pela qual, 

julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo 

Civil. Inicialmente, quanto à impugnação da parte requerida em relação ao 

valor da causa, entendo que não merece guarida, tendo em vista que, nos 

termos da decisão de id. Num. 14732577 - Pág. 1 foi procedida à correção 

do valor da causa, para corresponder à importância econômica pretendida 

almejada pela parte requerente, ou seja, aquele da purgação de mora de 

R$ 10.788,37 (dez mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete 

centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. Portanto, improcede tal 

pleito. Quanto à falta de interesse processual arguido pela parte 

requerente não cabe acolhimento. O interesse processual, em suma, exige 

a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença 

cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da 

sentença de mérito. (Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria 

Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, 

Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Em 

sede de contestação/reconvenção a parte requerida sustenta a 

ilegalidade da cobrança de alguns encargos contratuais, logo, a parte 

requerida demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial. 

Rejeito a preliminar. Há impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a 
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parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, 

como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de 

sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Indefiro tal pleito. 

Em síntese a parte requerida pretende a consignação de pagamento das 

parcelas em aberto pelo valor que entende devido; ilegalidade da cobrança 

da taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros e restituição de 

valores pagos à maior. Com relação a forma de purgar a mora já restou 

dirimida nos autos, ou seja, na mora deverá pagar o total da dívida 

apresentada na inicial, nos termos do decreto Lei n. 911/69. Razão pela 

qual, a forma de consignação resta prejudicada e preclusa, pois caberia 

ao requerido ter ingressado com recurso próprio. Analisando o contrato 

firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de 

difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo 

dúvidas com relação ao seu conteúdo. Verifica-se que as partes firmaram 

a Contrato de Financiamento nº 0101930087 (id. Num. 14724947), 

ofertando a parte requerida em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi 

concedida a liminar para apreensão do bem. Quanto aos juros 

remuneratórios, diante do contrato acostado nos autos, verifica-se que 

não procedem os argumentos da parte requerida quanto a abusividade do 

referido encargo, devendo prevalecer o pactuado entre as partes, que 

conforme o contrato, especificamente no item V – dos Encargos 

Remuneratórios (juros da operação), não possui a abusividade narrada na 

inicial, pois o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado, ou 

seja 2,07 % ao mês e 27,83% ao ano. Há muito tem pacificado de que a 

Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios em 

12% ao ano, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 648 do STF e Súmula 382 

STJ. Não pode ser desconsiderado o avençado por tratar de taxas 

pré-fixadas em percentual de mercado que não violam disposição legal, 

devendo prevalecer à taxa de juros pactuada entre as partes. Com 

relação ao cabimento da capitalização de juros, conforme decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal 

sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali 

sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, na Cédula 

discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. Quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo indevido, 

pois, não houve qualquer alteração do contrato, ou pagamento a maior das 

parcelas por parte da requerida. A alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, 

em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o 

produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO os pedidos 

iniciais e NÃO ACOLHO as teses de contestação e da RECONVENÇÃO, 

nos termos do artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto 

Lei n. 911/69. Declaro consolidado 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, com 

prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Deverá a parte autora providenciar a prestação de contas da venda do 

bem em 20 dias. 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. Após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028044-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DA COSTA (REQUERIDO)

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra Antonio Bezerra da Costa, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente da Cédula de Crédito Bancário n. 305563483 Financiamento 

(CD) firmado entre as partes e anunciado no id. 14969726-Pág. 1/Pág.3. A 

liminar foi concedida e cumprida (id. 15373140-Pág.1/15373262-Pág.1). A 

parte requerida postulou pela purgação da mora (id. 

15320665-Pág.1/Pág.2), efetivando o depósito nos autos 

(id.15320683-Pág.1/Pág.2), sendo suspensa a liminar determinando a 

restituição do bem e concedida a justiça gratuita para a parte requerida (id. 

15342272-Pág.1). A restituição ocorreu conforme constante no id. 

15360034-Pág.1 e id 15360275-Pág.1. A parte requerida apresentou no id. 

15471970-Pág.1/Pág.16 contestação onde sustentou que não houve no 

contrato informação sobre a cobrança da capitalização de juros e pugnou 

pela quitação integral da dívida, em decorrência do pagamento feito nos 

autos e expedição de Alvará de devolução do veículo apreendido. A parte 

autora no id. 15802047-Pág.1 anuiu com a purgação da mora efetivada 

nos autos. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente do contrato firmado entre as partes e 

anunciado na inicial. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor 

concordou com o valor. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a 

liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação 

exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar 

concedida nos autos. Quanto à irresignação da parte requerida no tocante 

a falta de informação da cobrança da capitalização de juros cobrado no 

contrato, não merece guarida, tendo em vista que evidente avença neste 

sentido, considerando no contrato, os juros mensais não corresponderem 

aos anuais. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso 

repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o 

assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Assim, como no contrato dos autos a taxa de 

juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que 

houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, 

sendo devida sua aplicação, não havendo que se falar que não consta 

informação acerca da referida cobrança. De outra banda não existe 

abuso na fixação da taxa de juros remuneratórios, que está no patamar de 
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2,35% ao mês e anual de 32,16%, portanto devendo prevalecer. Diante do 

exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro satisfeita a 

obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 

487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o 

Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na 

inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial. 

Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos autos. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032220-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

RB PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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.: 1069271 Nr: 55108-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS CLEYTON DA CONCEIÇÃO PARDINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 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.: 906912 Nr: 34833-50.2014.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ITAMAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora para no prazo 

legal manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 426032 Nr: 9103-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIA RODRIGUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo e o executado não apresentou 

impugnação. Nesta oportunidade, intimo a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746847 Nr: 44071-98.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. CUNHA BIOGRAFIA CAMISETAS - M.E., 

BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Bolivar Pires da Cunha Filho, Cpf: 

34629009191, Rg: 0556236-8 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , empresário, 

Endereço: Rua 3000 Quadra 14 Casa 17, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): T. P. Cunha Biografia Camisetas - M.e., CNPJ: 

04494898000152, brasileiro(a), Endereço: Av. 15 de Novembro, N. 777, 

Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial: Ação ordinária condenatória movida por Banco do Brasil 

S/A contra T.P. CUNHA – BIOGRAFIA CAMISETAS – ME e BOLIVAR PIRES 

DA CUNHA FILHO. As partes celebraram contrato de adesão a produtos 

de pessoa jurídica com cláusulas especiais nº 004.605.357 para abertura 

de crédito no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ocorre 

que os requeridos utilizaram-se dos créditos indicados e não 

recompuseram na data pactuada, implicando em débito. Diante da 

inadimplência dos requeridos, não restaram alternativa ao requerendo 

senão socorrer-se do judiciário. Valor da causa: R$64.493,37 (sessenta e 

quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Intime-se, o requerente pessoalmente para no prazo de 05 dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção nos termos do art. 485 do 

CPC.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 715447 Nr: 9463-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Certifico que o executado não efetuou o pagamento do debito. Nesta 

oportunidade impulsiono os autos para a intimação da parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795314 Nr: 1646-85.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM - CRAM, BEATRIZ WRZESINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO REGIONAL DE MEDIAÇÃO, 

CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM - CRAM, CNPJ: 05456175000121. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 35.857,13 (Trinta e 

cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A autora e credora da cédula de crédito bancário nº 

A70231716-0, referente a emprestimo rotativo , cujo valor aualizado soma 

a quantia de R$35.857,13. Ocorre que após a concessão do referido 

crédito os devedores não procederam com o devido adimplemento do titulo 

, conforme se verifica no demonstrativo de crédito. A credora buscou 

todas as vias amigáveis a fim de compor com a requerida, sem sucesso, 

não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.

Despacho/Decisão: Autos n. 1646-85.2013 Cód.: 795314Vistos, 

etc.Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às 

advertências previstas no art. 1102 c e seus parágrafos.Consigne-se no 

mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas e 

honorários advocatícios.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de Janeiro de 

2013.Rita Soraya Tolentino de Barros Juíza de Direito em Substituição 

Legal

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 135749 Nr: 20619-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIO SÉRGIO SPERETTA - OAB:OAB SP 82490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO HONDA S/A, CNPJ: 

03634220000165. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

IMPULSIONAR O FEITO.

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, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106681 Nr: 13264-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA CRISTIANE PALOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA CRISTIANE PALOMO, Cpf: 

30650376889, Rg: 324506715, Filiação: Cleusa Bonfim Palomo e Celso 

Palomo, data de nascimento: 14/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Herculandia-SP, casado(a), empresaria. 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. Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado a 

fl. 64, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 

e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação..

Sentença: Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 344, ambos do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 04/07), cuja apreensão de 

fl.45, torna-se definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No mais, 

proceda-se a baixa da restrição efetivada à fl. 37. 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-seCuiabá/MT, 21 de 

março de 2017JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 794826 Nr: 1149-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Art Decoração de Ambientes 

Ltda-me, CNPJ: 04718820000174, brasileiro(a), Endereço: Avenida Miguel 

Sutil, N° 8100,, Bairro: Ribeirão da Ponte, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:Douto juiz, ocorre que, na data de 11/01/2013, o BANCO 

VOLKSWAGEN S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO 

DECRETO-LEI 911/69 em face de ART DECORACAO DE AMBIENTES LTDA 

ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ: 

04.718.820/0001-74, estabelecido à Avenida Miguel Sutil, n°8100, Bairro: 

Ribeirão da Ponte, CEP:78.040-400, nesta Comarca, com pedido de 

LIMINAR para busca, apreensão, citação e depósito do bem dado em 

garantia: (VOLKSWAGEM NEW JETTA SEDAN COMFORTINE 2.0, ANO: 

2011/2012, CHASSI:3VWDJ2162CM046554, PLACA: OAT-5448). A mora 

constatada na inicial compunha as parcelas vencidas entre os dias 

20/08/2012 (n° 07/48) e 20/10/2012 (n° 11/48), perfazendo um montante 

de R$ 13.457,31 (Treze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta 

e um centavos) , bem como as parcelas vincendas de n° 12/48 à 48/48, 

totalizando montante de R$ 83.974,09 (Oitenta e três mil, novecentos e 
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setenta e quatro reais e nove centavos). Dando-se à causa o valor total 

de R$ 97.431,40 (Noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e 

quarenta centavos).

Nome e Cargo do digitador:FERNANDO CASO GRANAI

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 355740 Nr: 26212-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 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: JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 manifeste o devedor FABIO MARGATO SALAZAR, no prazo legal acerca 

da penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o n.º 62.487, 

descrito e caracetrizado no auto de fls. 36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162540 Nr: 36974-71.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ARRUDA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087218 Nr: 4835-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTER DE SIQUEIRA ZULMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 5 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810376 Nr: 16871-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 CONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO O ATO 

NESTA DATA: intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos 

autos ou pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 106, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 857248 Nr: 59487-38.2013.811.0041

 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): SUMAYA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE 

ROUPAS LTDA, SUMAYA MONTEIRO STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18.067 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, Pheterson Calazans do Prado Duarte - 

OAB:16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO, SEM QUE O REQUERIDO 

EFETUASSE O PAGAMENTO DO DÉBITO. CERTIFICO AINDA, QUE 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 5 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 837201 Nr: 42053-36.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONILTO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para apresentar a publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16416 Nr: 2862-43.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN E CIA LTDA, AMIR STEPHAN, 

CHAUKE STEPHAN, ALAIR BORGES STEPHAN, ODORIZA CANAVARROS 

STEPHAN, JOSÉ STEPHAN NETO, LEONORA SHIRMER MARION STEPHAN, 

MARCUS CANAVARROS STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, BEN HUR MARIMON - OAB:1215-A/MT, 

DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751

 Vistos.

Demonstrada nos autos a efetivação da cessão de crédito prevista no art. 

567, II, do CPC, como se verifica do Instrumento Particular de Contrato de 

Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos e Outras Avenças – fls. 

245-250 e sabendo que o Cessionário pode promover a ação/execução 

ou nela prosseguir, determino que RETIFIQUE no Distribuidor e na capa dos 

autos para constar no polo ativo da ação o novo Credor habilitado e as 

alterações do cadastro dos Advogados.

Em seguida, intime-se o Exequente para, em dez (10) dias, apresentar 

nova planilha do débito corrigida com base no débito definido na decisão 

de fls. 171-171, incidindo no calculo a mesma correção monetária utilizada 

na planilha judicial de fl. 172, isto é, sem aplicação de juros remuneratórios 

e demais encargos como aplicou-se na planilha de fls. 241-244, pois, a 

fase de liquidação da sentença já se concretizou e desta resultou o valor 

do débito homologado a fl. 171/172. Consigne, ainda, que do valor do 

débito deve ser amortizado a quantia levantada judicialmente (alvará fl. 

227), com correção também este valor.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 16416 Nr: 2862-43.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN E CIA LTDA, AMIR STEPHAN, 

CHAUKE STEPHAN, ALAIR BORGES STEPHAN, ODORIZA CANAVARROS 

STEPHAN, JOSÉ STEPHAN NETO, LEONORA SHIRMER MARION STEPHAN, 

MARCUS CANAVARROS STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, BEN HUR MARIMON - OAB:1215-A/MT, 

DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022601-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MELLO FARO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para ANEXAR A GUIA DE 

ARRECADAÇÃO do deposito da diligência do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016594-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W GARCIA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032321-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000942-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009560-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024231-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035314-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CANDIDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução de carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012108-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)
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G. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. L. I. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013024-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESAR JOSE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038560-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018051-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOMAR HIPPLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014561-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005930-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para ANEXAR A GUIA DE 

ARRECADAÇÃO do deposito de diligência da condução do Oficial de 

Justiça _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 4767-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - OAB:18287, 

DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT, WILSON ROBERTO 

LAUER - OAB:8331/O

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

tendo em vista o ofício do 2º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de fl. 

305, intimo o ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO, para 

providenciar o pagamento dos emolumentos para baixa da restrição 

constante na matrícula do imóvel 28.429, a fim de viabilizar o cumprimento 
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da sentença de fl. 302, de 24/08/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 246111 Nr: 13883-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, PÉRSIO DOMINGOS 

BRIANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, IVAN MOREIRA - OAB:81931/SP, LUIZ 

ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo legal acerca 

daos cálculos de fls. 665/669 cujo conteúdo encontra-se devidamente 

lançado no sistema.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013648-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1013648-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Maria Auxiliadora de 

Azevedo, objetivando a nulidade do Ato nº OS/MD/27/90 e, por 

arrastamento, de todos os atos administrativos subsequentes, emanados 

pelo segundo réu, o qual concedeu a terceira requerida, segundo o Autor, 

a indevida estabilidade “anômala” e efetividade, enquadramento e 

progressão no serviço público, visto que não preenchia os requisitos 

previstos no art. 19 do ADCT e tampouco ingressou por meio de 

aprovação em concurso público. Citados, os réus apresentaram, 

tempestivamente, contestações em os réus Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso e Maria Auxiliadora de Azevedo apresentaram 

contestações, respectivamente, em 26/6/2018 (id. 8272175) e 30/06/2017 

(id. 9369051). Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se absteve de 

contestar a presente ação, pugnando pela procedência do pedido (id. 

8427501). O Ministério Público impugnou as contestações e os 

documentos apresentados pelos réus, reiterando os pedidos iniciais (id. 

9537321). Ante a possibilidade de julgamento antecipado, foi determinado 

que as partes se pronunciassem quanto ao interesse em produzir provas, 

especificando-as, em caso positivo (id. 11411949). O Estado de Mato 

Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso e a ré Maria Auxiliadora de Azevedo 

informaram não ter prova a produzir, postulando pelo julgamento 

antecipado da lide (ids. 11539568, 11669502, 11671086 e 11808650). O 

Ministério Público noticia aos autos que a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a ré 

Maria Auxiliadora de Azevedo e acosta cópia do Ofício nº 

183/2018/35ªPJNDPPPA e do Ato nº 003/2018 de 15/01/2018 (id. 

13669644). É o relato do necessário. Decido. Diante da manifestação e 

documentos acostados pelo Ministério Público (id. 13669644), antes de 

analisá-lo, concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias a fim de exercer 

o contraditório. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) 

Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013648-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1013648-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Maria Auxiliadora de 

Azevedo, objetivando a nulidade do Ato nº OS/MD/27/90 e, por 

arrastamento, de todos os atos administrativos subsequentes, emanados 

pelo segundo réu, o qual concedeu a terceira requerida, segundo o Autor, 

a indevida estabilidade “anômala” e efetividade, enquadramento e 

progressão no serviço público, visto que não preenchia os requisitos 

previstos no art. 19 do ADCT e tampouco ingressou por meio de 

aprovação em concurso público. Citados, os réus apresentaram, 

tempestivamente, contestações em os réus Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso e Maria Auxiliadora de Azevedo apresentaram 

contestações, respectivamente, em 26/6/2018 (id. 8272175) e 30/06/2017 

(id. 9369051). Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se absteve de 

contestar a presente ação, pugnando pela procedência do pedido (id. 

8427501). O Ministério Público impugnou as contestações e os 

documentos apresentados pelos réus, reiterando os pedidos iniciais (id. 

9537321). Ante a possibilidade de julgamento antecipado, foi determinado 

que as partes se pronunciassem quanto ao interesse em produzir provas, 

especificando-as, em caso positivo (id. 11411949). O Estado de Mato 

Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso e a ré Maria Auxiliadora de Azevedo 

informaram não ter prova a produzir, postulando pelo julgamento 

antecipado da lide (ids. 11539568, 11669502, 11671086 e 11808650). O 

Ministério Público noticia aos autos que a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a ré 

Maria Auxiliadora de Azevedo e acosta cópia do Ofício nº 

183/2018/35ªPJNDPPPA e do Ato nº 003/2018 de 15/01/2018 (id. 

13669644). É o relato do necessário. Decido. Diante da manifestação e 

documentos acostados pelo Ministério Público (id. 13669644), antes de 

analisá-lo, concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias a fim de exercer 

o contraditório. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) 

Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1029636-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ISIS CATARINA MARTINS BRANDAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1029636-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ISIS CATARINA MARTINS BRANDAO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Isis Catarina Martins Brandão, objetivando a 

nulidade do Ato n.º 1281/02 e, por conseguinte, dos atos administrativos 
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subsequentes, emanados pelo segundo réu, que concedeu a terceira 

requerida, segundo o Ministério Público, a indevida estabilidade no serviço 

público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 do 

ADCT e nem ingressou por meio de aprovação em concurso público. Este 

Juízo determinou, em 26/09/2017 (id. 10035252), a citação dos réus, os 

quais foram devidamente citados em 09/10/2017 - Id. 733828 (Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso), 09/10/2017 - id. 733827 (Estado de Mato 

Grosso) e 21/10/2018 – id. 10386630 (Isis Catarina Martins Brandão). O 

decurso do prazo dos réus Estado de Mato Grosso e Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso para apresentarem contestação foi 

certificado em 08/12/2017 – id. 11060311. A ré Isis Catarina Martins 

Brandão apresentou contestação e reconvenção (id.10734821), em face 

do Ministério Público Estadual, do Estado de Mato Grosso, da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social 

dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL, postulando que: “... e1) 

Seja o valor total das contribuições previdenciárias descontadas 

mensalmente da remuneração da Servidora Reconvinte ISIS CATARINA 

MARTINS BRANDÃO recolhidas aos cofres do Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso (ISSSPL/MT), 

transferidas/migradas/recolhidas para os cofres do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), Órgão responsável pela gerência/administração do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devidamente atualizados e/ou 

corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais, assegurando à 

Reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria; e2) 

Consequentemente, seja realizada perícia/cálculo, referente ao valor 

excedente ao teto do INSS (Regime Geral de Previdência Social -RGPS), 

recolhido pela Reconvinte em todo o período laboral aos cofres do 

ISSSPL/MT, e, após isso, seja o referido valor “devolvido” à Reconvinte, 

devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos 

juros legais sob pena de “enriquecimento ilícito da Administração Pública”, 

in casu, do Órgão arrecadador – ISSSPL/MT; e3) Seja também calculado o 

valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao 

qual a Reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e 

Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada 

em nome da Reconvinte;”(SIC). O Ministério Público impugnou a 

contestação apresentada pela ré Isis Catarina Martins Brandão (id. 

11225702). É o relato do necessário. Decido. Antes de adentrar aos fatos, 

verifico que o valor atribuído à reconvenção deverá ser corrigido de ofício, 

nos termos do art. 292, §3º, do CPC, uma vez que a pretensão da 

reconvinte é que o total das contribuições previdenciárias recolhidas pelo 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder do Legislativo - 

ISSSPL sejam transferidas para Instituto Nacional da Seguridade Social – 

INSS, desse modo, entendo que o valor da causa deverá ser a soma das 

12 (doze) prestações mensais do desconto previdenciário atual, por 

analogia ao disposto no art. 292, §2º, do CPC. Ante o exposto: a)- 

Determino que a Reconvinte corrija o valor da causa no prazo de 15 

(dias), que deverá ser a soma das 12 (doze) prestações mensais do 

desconto previdenciário atual e, após recolha a diferença das custas e 

taxas judiciais, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, §1º, I, do 

CPC; b)- No mesmo prazo deverá a reconvinte acostar aos autos os 12 

(doze) últimos holerites, a fim de comprovar o valor dos descontos 

previdenciários; c)- No que tange à ação principal, considerando a 

possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as partes se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas. Concretizadas as 

determinações, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de outubro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1150853 Nr: 32059-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MT, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), 

EVANTINA DUARTE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., GUSTAVO DI ANGELLIS D SILVA ALVES - 

OAB:OAB-DF 40.561, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, 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 emanado 

pelo Poder Legislativo Estadual, que concedeu a indevida efetividade no 

serviço público à requerida Evantina Duarte Queiroz, ao transformar seu 

emprego celetista em cargo estatutário (Ato OS/MD/Nº027/90); bem como, 

declarar a nulidade, por arrastamento, de todos os atos administrativos 

subsequentes, sobretudo o Ato n.º 598/03, que enquadrou a requerida no 

cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental”. (...)., o Estado de 

Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, 

na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, interrompam o pagamento à requerida Evantina Duarte Queiroz, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

OS/MD/Nº027/90 e Ato n.º 598/03 e seus subsequentes, sob pena de 

incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se 

as anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo 

supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005165-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AMORIM DA SILVA (RÉU)

KIM FADEL MARQUES (ADVOGADO(A))

GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO (RÉU)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (RÉU)

RAFAEL DA SILVA FARIA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA (RÉU)

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA (RÉU)

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (RÉU)

RODRIGO CORREA DO COUTO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (RÉU)

FRANCINE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA (RÉU)

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES (RÉU)

ILIETE YUNG (ADVOGADO(A))

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCEL SOUZA DE CURSI (RÉU)

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO (ADVOGADO(A))

MARCELO NEVES REZENDE (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (RÉU)

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO (RÉU)

ROBERTO PEREGRINO MORALES (RÉU)

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

PEDRO JAMIL NADAF (RÉU)

FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA (RÉU)

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

DIOGENES GOMES CURADO FILHO (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))
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GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1005165-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO 

JAMIL NADAF, JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO, FILINTO CORREA DA 

COSTA, FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA, CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA, 

WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES, JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, ARNALDO ALVES 

DE SOUZA NETO, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, MARCEL SOUZA DE CURSI, ROBERTO 

PEREGRINO MORALES, MARCOS AMORIM DA SILVA, ANTONIA MAGNA 

BATISTA DA ROCHA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil por Ato de 

Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos de Ressarcimento ao 

Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, movida pelo Ministério 

Público Estadual em face de Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, 

José de Jesus Nunes Cordeiro, Cláudio Takayuki Shida, Wilson Gambogi 

Pinheiro Taques, José Esteves de Lacerda Filho, Filinto Correa da Costa, 

Francisval Akerley da Costa, Arnaldo Alves de Souza Neto, Francisco 

Gomes de Andrade Lima Filho, João Celestino da Costa Neto, Filinto Correa 

da Costa Junior, Marcel Souza de Cursi, Roberto Peregrino Morales, 

Marcos Amorim da Silva e Antonia Magna Batista da Rocha objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. Deferida a 

medida liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite do 

crédito indevido apontado na inicial, mais precisamente, R$ 14.000.000,00 

(quatorze milhões de reais) (Docs. – Ref: 6672488 e 6705631), foi 

procedida a indisponibilidade de bens via Sistema BacenJud, Sistema 

RenaJud e Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (Docs. 

Ref: 6771876). Foram notificados e/ou apresentaram manifestações por 

escrito os réus Silval da Cunha Barbosa (Not. Id. 7145226 e manifestação 

por escrito – Id. 7993747- 7993444), Pedro Jamil Nadaf (Not. Id. 7365216 e 

manifestação por escrito – Id. 8185154), João Celestino Correa da Costa 

Neto (Notificado em cartório Id. 6774726 e manifestação escrita Id. 

8115482), Filinto Correa da Costa Junior (Not. Id. 7298498 e manifestação 

escrita Id. 8115673), José de Jesus Nunes Cordeiro (Not. Id. 6854270 e 

manifestação escrita Id.8029380), Cláudio Takayuki Shida (Not. Id. 

7123634 – Manifestação por escrito Id. 8026664), José Esteves de 

Lacerda Filho (Not. Id. 7645527 e manifestação por escrito Id. 8207094), 

Arnaldo Alves de Souza Neto (Not. Id. 8202647), Filinto Correa da Costa 

(Not. Id. 7298553 e manifestação por escrito Id. 14449617), Francisco 

Gomes de Andrade Lima Filho (Not. Id. 7152668 e manifestação por escrito 

Id. 8038653), Marcel Souza de Cursi (Not. Id. 7145226 – Manifestação por 

escrito Id. 7368334), Marcos Amorim da Silva (Not. Id. 7293433), 

Francisval Akerley da Costa (Not. Id. 9802483 – Manifestação por escrito 

Id. 9871910), Roberto Peregrino Morales (Not. Id. 8777763), Antônia Magna 

Batista da Rocha (Not. Id. 8870377 e manifestação por escrito Id. 

8772743) e Wilson Gambogi Pinheiro Taques (Not. Id. 10087973 – 

Manifestação por escrito Id. 10388139). O réu José Esteves de Lacerda 

Filho requer a substituição dos bens móveis e imóveis, que se encontram 

indisponibilizado por este Juízo, pelo imóvel de matrícula n. 60.808, 

localizado na Rua Montevideo, nº 365, bairro Jardim das Américas, 

Cuiabá/MT (Id. 9689526). Intimado, o Ministério Público requer seja 

realizado “... pela Gestora, mediante Certidão, o levantamento dos bens 

móveis e imóveis indisponibilizados pertencentes ao requerido JOSÉ 

ESTEVES LACERDA FILHO, para, então, embasar um provável parecer 

ministerial de desbloqueio de parte dos bens desse requerido” (SIC) e, 

após nova vista dos autos (id. 10597664). O réu José Esteves de Lacerda 

Filho reiterou o pedido de substituição dos bens móveis e imóveis, que se 

encontram indisponibilizado por este Juízo, bem como postulou pelo 

deferimento do pedido de id. 10597664 formulado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, ratificando ao final os termos da manifestação 

escrita já apresentada (Id. 11307312). O réu Arnaldo Alves de Souza 

requereu a juntada de instrumento particular de procuração e postulou que 

todas as comunicações dos atos processuais sejam realizadas em nomes 

dos seus advogados (Id. 15291369). Impugnação às defesas preliminares 

apresentada pelo Ministério Público (Id. 15685613). É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem, verifico dos autos que foi procedida a 

indisponibilidade por meio do Sistema Renajud dos veículos I/M.BENZ C200, 

ano 2015, placas QBR4084 e I/MMC PAJERO HPE 3.2 D, ano 2011, placas 

OAU9220 de propriedade do réu José Esteves de Lacerda Filho (Id. 

6771991 – 04/05/2017). Em relação à indisponibilidade dos bens imóveis 

do réu José Esteves de Lacerda Filho, verifico que foram realizadas as 

averbações de indisponibilidade às margens das matriculas dos imóveis 

de matrículas: 11181, 14434, 15031, 15032, 15033, 22226, TR-60808, 

89679, 89678 e 89572, conforme Relatório de Indisponibilidade da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens acostado no Id. 9614251 – 

25/08/2017. Desse modo, oportunizo ao Ministério Público o prazo de 5 

(cinco) dias para, querendo, se manifeste do requerimento do réu José 

Esteves de Lacerda Filho de substituição de bens. Após o decurso do 

prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021822-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIS DAS FLORES (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício nº 

890/2018 - PJE CUIABÁ, 2 de outubro de 2018 Numero: 

1021822-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA IRIS DAS FLORES 

Assunto: Solicita informação Senhor(a): O presente ofício, extraído dos 

autos supra identificados tem por finalidade REQUISITAR a Vossa 

Senhoria, no prazo máximo de CINCO dias, o encaminhamento de 

informações quanto à existência de valores, em nome do(a) de cujus: 

Carlos Jose de Morais, CPF nº 874.240.961-68, filiação: Manoel Antonio de 

Morais e Maria José do Nascimento. Na hipótese da existência de saldo, 

REQUISITO a transferência de todo e qualquer valor para a conta judicial 

do Tribunal de Justiça deste Estado, vinculando-se a estes autos. Para se 

efetuar a referida transferência, deve ser emitida guia pública para 

depósito judicial, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme 

procedimento a seguir: link: depósitos judiciais - Emissão de Guia Pública - 

Pesquisar por número único (número do processo). Por fim, informo a 

Vossa Senhoria que a presente ação tem natureza de Alvará Judicial. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito À Gerente da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Rua Barão De Melgaço, nº 3465, Bairro: Centro - 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-500. Sede do Juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político Administrativo - 

Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6446/ 6445

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032434-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. (AUTOR(A))

J. J. A. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA ROCHA COELHO OAB - 025.451.741-22 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032434-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANO FERREIRA PINTO RÉU: 

VITORIA FERREIRA ROCHA REPRESENTANTE: JESSICA ROCHA COELHO 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Ação de Oferta de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas, proposta por 

Adriano Ferreira Pinto, em face de Vitoria Ferreira Rocha, representada 

por sua genitora Jessica Rocha Coelho, todos devidamente qualificados 

nos autos. O documento constante do Id. nº 1559994, demonstra o vínculo 

de parentesco existente entre o autor e a infante, visto que, são pai e 

filha. Ante a oferta de alimentos formulada pelo autor, fixo os alimentos 
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provisórios em 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente, que 

hoje importam em R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). O vencimento da 

prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O 

adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta bancária da 

parte requerida, junto ao Banco do Brasil 2363-9, conta nº 110868-9, em 

nome de Jessica Rocha Coelho. Os alimentos incidirão, também, nas 

verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 09 de novembro de 2018 às 10:30 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Outrossim, regulamento, 

provisoriamente, o tempo de convívio do genitor, com sua filha, deverá se 

dar, provisoriamente, em finais de semana alternados, iniciando-se a rotina 

na sexta-feira quando, o genitor pegará a criança no lar materno, 

entregando-a no no domingo subsequente no lar materno. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu advogado. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de 

outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Jessica Rocha Coelho – Endereço: Rua Osório 

Duque Estrado, nº 375, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78005-720. ZONA 01.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032739-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. P. (ADVOGADO(A))

E. L. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032739-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELISA LUCIA RIBEIRO RÉU: 

EDUARDO REIS BARBOZA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por 

Valentina Ribeiro Reis dos Santos, representada por sua genitora Elisa 

Lucia Ribeiro, em face de Eduardo Reis Barboza dos Santos, todos 

devidamente qualificados nos autos. O documento constante do Id. 

15620478, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e a infante, visto que, são pai e filha. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção da 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a comprovação de ganhos do requerido. O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de 

pagamento do alimentante, perante à SEDUC[1] e, depósito na conta 

bancária da parte autora, que deverá ser informada, no prazo de 05 

(cinco dias). Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° 

salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 09 de novembro de 2018 às 09:30 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[2] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de sua 

ilustre advogada. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente como mandado de intimação. Notifique-se o nobre 

Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] SEDUC - 

Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, nº 215, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78049-909. [2] Eduardo Reis Barboza dos Santos 

– Endereço laboral: SEDUC, Setor de Coordenação de Operação de 

Solução de TI, Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, nº 215, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78049-909. ZONA 03.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085876 Nr: 4233-75.2016.811.0041

 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: DEBORA LUZIA DORE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1085876

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 193, já que se trata de providência do 

interessado.

Intime-se o inventariante para que cumpra a decisão de fls. 159, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias.

Consigne-se que, o não cumprimento do determinado no prazo acima 

concedido, implicará na homologação do arrolamento, desconsiderando a 

renúncia realizada pelo herdeiro.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018905-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA HELEN VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1018905-03.2018.8.11.0041 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Regulamentação de Visitas]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: ELIZA HELEN VIEIRA DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1002, - LADO PAR, 

JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-688 POLO 

PASSIVO: DANIEL SILVA SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A. A. DE S. representada por sua 

genitora Sra. ELIZA HELEN DE SOUZA, interpôs Ação de Investigação de 

Paternidade com Pedido de Alimentos Provisórios, em face de DANIEL 

SILVA SOUSA, requerendo o reconhecimento da paternidade e a 

condenação do requerido ao pagamento dos alimentos. DECISÃO: "Vistos 

etc. Ante às informações do id.14948904, determino que se promovam 

buscas, por meio dos Sistemas conveniados, visando a obtenção do 

endereço do demandado. Caso a busca reste positiva, conclusos para 

designação de audiência. Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 

do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
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contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 2 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028300-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS (ADVOGADO(A))

MARIA ASSUNTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATÁLIA CAROLINA DE SENA (RÉU)

LAURA APARECIDA DE SENA (RÉU)

FLAVIO ROBERTO BARBOSA SENA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1028300-19.2018.8.11.0041 Valor da causa: $11,208.00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: MARIA ASSUNTA BARBOSA ENDEREÇO: Rua Papa João XXIII, nº 

425, bairro: Poção, Cuiabá/MT POLO PASSIVO: LAURA APARECIDA DE 

SENA NATÁLIA CAROLINA DE SENA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: MARIA ASSUNTA BARBOSA 

interpôs a presente Ação de Reconhecimento de União Estável POST 

MORTEM em face dos herdeiros LAURA APARECIDA DE SENA, FLAVIO 

ROBERTO BARBOSA SENA e NATÁLIA CAROLINE DE SENA em razão do 

falecimento de ROBERTO RODRIGUES DE SENA, requerendo o 

reconhecimento da união estável entre a autora e o falecido. DECISÃO: 

"Vistos etc. Em atenção ao pedido constante na exordial, promova-se 

pesquisa, junto aos Sistemas conveniados, visando à obtenção de 

informações, em relação ao endereço das requeridas LAURA APARECIDA 

DE SENA, CPF não informado, filiação: Roberto Rodrigues de Sena e 

NATÁLIA CAROLINE DE SENA, CPF não informado, filiação: Roberto 

Rodrigues de Sena. Os autos permanecerão em gabinete, até que, a 

informação do endereço das requeridas, seja informada a este Juízo, via 

internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as 

buscas acima mencionadas, citem-se por meio de edital, pelo prazo de 20 

(vinte) dias. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte 

ré, remetam-se os autos a nobre Defensoria Pública, para seu 

pronunciamento, na condição de curadora especial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029035-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (REQUERENTE)

L. F. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para juntar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado 
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de citação, no prazo legal. Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414925 Nr: 2744-14.1990.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES, ALUIDES 

OLIVEIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL DA SILVA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 2744-14.1990.811.0041, 

Protocolo 414925, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011992-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

IOLANDO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS (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 : 

1011992-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IOLANDO ARRUDA DOS 

SANTOS RÉU: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, Acolho a 

emenda constante de documento nº 14400329. No que se refere ao 

pedido de tutela antecipada, entendo que a questão precisa ser melhor 

analisada, após o contraditório, porque não há informação suficiente que 

permita ao juízo aferir o pedido de liminar, sem ouvir a parte contrária. 

Portanto, na ausência de elementos seguros, indefiro a antecipação dos 

efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, o 

requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025708-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. C. J. (REQUERENTE)

OSMAR JAMBERCI (REQUERENTE)

VICTOR CALIXTO GASQUES (REQUERENTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN QUEZIA CALIXTO DE LIMA JAMBERCI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1025708-02.2018.8.11.0041. Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta pelos herdeiros e cônjuge supérstite de Lilian Quezia Calixto de 

Lima Jamberci, cuja certidão de óbito informa que a inventariada era 

casada com o requerente e deixou dois filhos. 2. Sendo assim, nos termos 

do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO inventariante o 

cônjuge Osmar Jamberci. 3. No prazo de 5 (cinco) dias, o inventariante 

deverá comparecer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e 

qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do 

Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal 

(do domicílio da inventariada e onde estiverem localizados os bens), pelo 

Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; c) certidão 

de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Com relação a 

autorização para livre movimentação das contas bancárias da 

inventariada, somente poderá ser apreciada após a apresentação das 

primeiras declarações e instrução do feito com os documentos 

relacionados nesta decisão, consoante o disposto no § 10º do art. 1.245 e 

art. 1.159 da CNGC: “§ 10. Os pedidos de alvará para prática de atos 

antecipados serão processados dentro dos próprios autos (exemplos: 

venda de bens, saque e recebimento de valores etc.) e somente serão 

apreciados após prestadas as primeiras declarações e instruído o feito 

com todos os documentos exigidos em lei. Estando em ordem, dar-se-á 

vista do pedido ao Promotor de Justiça. Após, os autos serão conclusos.” 

“Art. 1.159. Nos feitos de inventário, arrolamento ou concurso de 

credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova 

da quitação da dívida ativa ou a concordância da Fazenda Pública.” 7. 

Mesmo assim, importa observar que não será autorizada a livre 

movimentação das contas da falecida, haja vista a necessidade de 

resguardar os interesses da herdeira incapaz e a quitação de dívidas 

fiscais, caso existam. 8. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento especial (CPC, art. 664), mediante a apresentação do plano de 

partilha. 9. Promova-se o bloqueio do saldo depositado nas contas 

bancárias da falecida, via sistema BACENJUD, bem como, a transferência 

do valor para a Conta de Depósitos Judiciais. 10. Efetue-se pesquisa 

sobre veículos cadastrados em nome da inventariada, via sistema 

RENAJUD. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10/10/2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014332-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAUTINA SILVA CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAYR EVERSON DE MORAES CINTRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014332-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANIELE IZAUTINA SILVA 

CURADO RÉU: DELVAYR EVERSON DE MORAES CINTRA Visto. 

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado em audiência (id. 15784124), que passa a fazer parte integrante 

e indissociável desta sentença. Defiro às partes a gratuidade de Justiça. 

Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10/10/2018.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014287-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSILEILA HENDGES MEDRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014287-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSILEILA HENDGES 
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MEDRADO REQUERIDO: RONALDO MEDRADO Visto. HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado em audiência 

(id. 15784372), que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Justiça gratuita. Declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se. Após, 

expeça-se o mandado de averbação e o encaminhe para o respectivo 

Cartório de Registro Civil, por carta precatória, que deverá ser remetida 

pelo sistema Malote Digital. Expeça-se o termo de guarda. Por fim, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10/10/2018.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 435231 Nr: 14085-36.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKGS, RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANNE TAQUES DE 

OLIVEIRA GARIBOTTI - OAB:23.611

 Vistos, etc...

Considerando a determinação de fls. 59, segundo parágrafo, a fim de 

retificar o polo ativo, ante a maioridade da parte Exequente, constata-se 

que o nome da Exequente está descrito de forma equivocada como Juliana 

Karen Gomes Silva, quando deveria constar JULIANI KAREN GOMES 

SILVA, CPF 018.462.111-90.

Assim, procedam-se as anotações e retificações necessárias em relação 

ao polo ativo desta ação, fazendo nele constar como parte Exequente 

JULIANI KAREN GOMES DA SILVA, em consonância com seu documento 

pessoal RG, fls. 11.

Cumpra-se, sem prejuízo da determinação de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 951186 Nr: 472-70.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTF, VVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA MARIA GREFE DE 

MELO SANTANA - OAB:12.158/MT

 Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias, 

inclusive. Sem custas.P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029948-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. C. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIANE PERON OAB - 869.898.041-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1029948-34.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, ajuizada por Pedro Paulo Capilé de Miranda Silva, em face de 

L.P.C. de M., representado por sua mãe Catiane Peron, todos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que no processo nº 

38754-17.2014.811.0041, Código nº 912836, que tramitou perante o Juízo 

da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, no ano 

de 2014, foi realizado acordo entre as partes, onde o Requerente se 

obrigou a pagar a título de alimentos para o filho suas despesas escolares 

e o plano de saúde, o que atualmente corresponde o valor de R$ 2.403,33 

(dois mil quatrocentos e três reais e trinta e três centavos). Informa que 

sua situação financeira é outra, de forma que não pode mais honrar com o 

acordo, nos moldes pactuados, pois não está empregado formalmente e 

há alguns anos atua no ramo imobiliário, tendo uma redução em seus 

rendimentos em razão da crise econômica nacional. Alega que possui 

outras despesas, com moradia, alimentação, locomoção, vestuário. 

Ressalta que solicitou a colaboração financeira da representante do 

Requerido no ano passado, porém não obteve êxito. Afirma que a criança 

permanece em período integral na escola, durante os 5 (cinco) dias da 

semana, o que faz com que a mãe/representante não tenha gastos 

elevados com sua alimentação e fique livre também de despesas com 

funcionária para auxiliá-la nos cuidados com o filho. Dessa forma, pede a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado à 

representante legal do Requerido que arque com 50% (cinquenta por 

cento) das despesas escolares atuais ou que a criança mude para outra 

escola com valores mensais aproximados a R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Instruiu o pedido com documentos. Intimado, o Requerente procedeu a 

emenda a inicial, retificando o polo passivo da ação, Id n. 15550487, bem 

acostou aos autos certidão de nascimento do menor, Id n. 15550795. É o 

relatório. Decido. Antes de tudo, acolho a emenda a inicial. No mais, de 

acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – L.A., a decisão judicial sobre 

alimentos pode ser a qualquer tempo revista, em face da situação 

financeira dos interessados. Entretanto, para que possa ser concedida a 

tutela de urgência na forma pretendida, necessário se faz que seja 

comprovada a falta de condições do devedor de pagar os alimentos no 

patamar fixado ou a redução das necessidades do credor. No caso, 

descabe estabelecer a pretendida redução como requer o Requerente, 

pois não restou cabalmente comprovada sua impossibilidade em arcar com 

os termos do acordo na forma avençada. Além do mais, entendo 

necessário, antes de qualquer decisão, ser oportunizada a formação do 

contraditório. A título de ilustração, trago em colação o seguinte 

entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. Inexistindo elementos de prova suficientes a amparar o 

pleito de redução da verba alimentar, por ora, deve ser mantido o 

pensionamento revisando, sem prejuízo de que, com a formação do 

contraditório, seja redimensionado. Necessidade de dilação probatória. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento 

Nº 70075808048, Julgado em 14/12/2017) Dito isto, indefiro o pedido de 

tutela provisória de urgência. Considerando que a ação revisional de 

alimentos deve seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 

13 da lei 5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 26/11/2018 às 14:00 horas. Cite-se o 

Requerido, através de sua representante legal, e intimem-se as partes, o 

Requerente através de seus d. patronos, a fim de que compareçam na 

audiência designada, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando a ausência do 

Requerente em extinção e arquivamento do processo, e a da 

representante legal do Requerido, em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a representante legal do Requerido contestar 

a ação, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em 

seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021495-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA LOPES SILVA (RÉU)

Outros Interessados:
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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. 1021495-50.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Alimentos c/c pedido de tutela antecipada. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos c/c pedido de tutela antecipada proposta por Jorge Lopes 

Souza em desfavor de Renata Cristina Lopes da Silva, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, de que paga alimentos à 

Requerida no valor de R$ 442,75 (quatrocentos e quarenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos), mediante desconto em folha de pagamento. 

Informa que a Requerida atingiu a maioridade e se casou e, diante destes 

fatos, não faz mais jus ao recebimento de pensão alimentícia por parte do 

Requerente, uma vez que esta administra, juntamente com seu esposo, um 

empreendimento no ramo de construção e reformas, percebendo sua 

própria remuneração. Afirma que vem efetuando o pagamento dos 

alimentos, no entanto, já não suporta mais arcar com referidos custos, 

pois possui uma outra filha, menor de idade advinda de seu casamento e 

arca com as despesas domésticas de alimentação, vestuário e outros 

unicamente com os valores percebidos do seu trabalho. Dessa forma, 

pede seja concedida a tutela antecipada de urgência, para que cesse a 

obrigação alimentar do Requerente à Requerida, determinando que seu 

empregador interrompa o desconto dos alimentos de seus vencimentos. O 

pedido veio instruído com documentos. O Requerente peticionou 

requerendo a emenda a inicial para fins de complementar os dados 

cadastrais da Requerida, Id n. 14293347. Intimado, o Requerente juntou 

aos autos cópia da sentença que fixou os alimentos, Id n. 14534500, bem 

como requereu a desconsideração das certidões de Id n. 14733556 e 

14733790, nas quais foi informado o decurso de prazo sem manifestação 

do Requerente. É o relatório. Decido. Antes de tudo, acolho a emenda a 

inicial de Id n. 14293347 e determino que a Secretaria Judicial proceda-se 

as anotações necessárias, junto ao Sistema PJe, as informações 

prestadas no cadastro da Requerida. Quanto à desconsideração das 

certidões de decurso do prazo lançadas aos autos, considerando que 

houve o cumprimento do determinado pelo Requerente (juntada da cópia 

da sentença), dou prosseguimento ao feito, analisando o pedido inicial. 

Com relação ao pedido formulado, entendo conveniente registrar, em 

síntese, que o dever de sustentação diz respeito ao filho menor, e 

vincula-se ao poder familiar (arts. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código Civil). 

Cessado o poder familiar, pela maioridade ou pela emancipação, cessa, 

consequentemente, este dever, começando daí, a obrigação alimentar não 

vinculada ao pátrio poder, mas à relação de parentesco, representando 

uma obrigação mais ampla, que tem seu fundamento no artigo 1.696 do 

Código Civ i l ,  tendo como causa jur íd ica o víncu lo 

ascendente-descendente, contudo, esta obrigação alimentar esta sujeita 

aos pressupostos da necessidade da alimentanda e das possibilidades do 

alimentante (Art. 1.694, § 1º do CC). Vê-se que não há que de se 

confundir as obrigações alimentares. Com a aquisição da maioridade, faz 

presumir não mais necessitar o alimentado do pensionamento. Muito 

embora tendo conhecimento de entendimentos contrários, de que a 

maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar os pais, não implicando 

na imediata cessação do dever de alimentar, no caso em exame, 

constata-se que a Requerida contraiu matrimônio em 30/03/2017, Id n. 

14210238, o que, a teor do disposto no art. 1.708 do Código Civil, é 

fundamento suficiente a ensejar o acolhimento da pretensão do 

Requerente, em sede de tutela. Aliás, neste sentido: “(...) O casamento do 

credor dos alimentos, consoante art. 1.708 do Código Civil, cessa o dever 

de prestar alimentos. Recorrente que contraiu nova união, residindo no 

exterior”. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70076724962, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018) Relevante consignar ainda, 

que, no caso em exame, não há perigo de irreversibilidade, pois, por ora, 

será apenas suspenso o pagamento dos alimentos até decisão final, 

podendo tal decisão ser revogada a qualquer tempo. Pelo exposto, e mais 

que dos autos consta, considerando a maioridade alcançada pelo 

Requerido, os documentos juntados aos autos, e ainda, a possibilidade de 

revogação ou modificação, com fundamento no artigo 300 e parágrafos do 

CPC, concedo o pedido de tutela antecipada de urgência no sentido de 

determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos 

diretamente à Requerida, até ulterior deliberação. Oficie-se ao empregador 

do Requerente para que suspenda o desconto e crédito dos alimentos. 

Considerando que a ação revisional ou de exoneração de alimentos deve 

seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 

5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 14/12/2018 às 14:00 horas. Cite-se a Requerida do 

inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente através de seu 

d. patrono, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e da Requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a Requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007501-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILDO KIYOSHI CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALEKSANDROVNA PRIKHODKO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1007501-52.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Vistos, etc... Observa-se dos autos que a Requerida foi citada 

por edital e nada manifestou nos autos, Id n. 12713982, sendo decretada 

sua revelia e nomeado curador especial, o qual apresentou contestação 

por negativa geral, arguindo, em preliminar, nulidade de citação, Id n. 

14553945. O Requerente, em razão da manifestação do d. Curador, 

requereu seja oficiada a Policia Federal a fim de que seja informado a este 

Juízo, se a Requerida saiu do Brasil e, se positivo, com sua respectiva 

data. Requereu, ainda, seja feita busca junto aos cadastros dos órgãos 

públicos e de concessionárias de serviços públicos, na tentativa de 

localizar o endereço atual da Requerida, Id n. 15144317. Informações 

acerca do endereço da Requerida juntada sob o Id n. 15301712. O 

Requerente, diante da juntada do documento de Id n. 15301712, pleiteou 

pela tentativa de citação da Requerida. Dito isso, considerando que de 

acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/01/2019 às 13:30 horas, 

dada necessidade de expedição de carta precatória. Cite-se a parte 

Requerida, observando-se o endereço indicado, Id n. 15477246, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que a carta precatória de citação deverá 

conter apenas os dados da audiência, desacompanhado(a) de cópia da 

petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, o Requerente, através de seu 

d. patrono, para comparecer na audiência, bem como cientifique o 

Ministério Público. Sem prejuízo das providências acima, registro, nesta 

oportunidade, que mantenho, por ora, os atos praticados em relação a 

citação/intimação da Requerida por edital, caso reste infrutífera a diligência 

supra. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1033890-74.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK OAB - 841.150.171-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033890-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Se comprovado o pagamento das 

custas/taxas, que houver, no prazo de quinze dias, o que deverá ser 

apurado, fica desde determinado o seguinte: Nos termos do artigo 642 e 

segs. do CPC, cientifiquem/intimem-se os herdeiros e Inventariante, para 

manifestarem sobre o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se 

inclusive o artigo 690, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, 

voltem conclusos, oportunamente, juntamente com o inventário, PJE n. 

1026839-12.2018.811.0041, Id 15755512-Pág.1. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028426-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILEIDE SANTANA BASTOS (REQUERENTE)

MARCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIZENANDO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX SANTANA SOBRINHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028426-69.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário. Vistos, etc... Antes de tudo, necessário observar, não é 

possível o prosseguimento deste processo como arrolamento comum, art. 

664 do CPC, Id 15144308, tendo em vista o valor declinado no Id 

15568997-Pág. 2. Outrossim, ressalvada eventual demonstração de 

possibilidade de conversão para arrolamento sumário, art. 659 do CPC, 

deverá, portanto, ter prosseguimento como inventário ordinário, art. 617 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Dito isso, verifica-se, ainda, no Id 

15568997, o inventariante apresentou o plano de partilha, requerendo 

liminarmente, em sede de “tutela antecipada”, a autorização judicial para 

alienar os bens inventariados, objetivando, com isso, segundo alega, a 

melhor efetivação da partilha, se comprometendo inclusive a prestar 

contas, mediante depósito judicial do valor apurado com a venda. Ocorre 

que, assim já se decidiu: “Civil. Condomínio. Coisa divisível. Alienação de 

fração ideal. Direito de preferência. Art. 1139 do Código Civil. O condômino 

não pode alienar o seu quinhão a terceiro, sem prévia comunicação aos 

demais consortes, a fim de possibilitar a estes o exercício do direito de 

preferência, tanto por tanto, seja a coisa divisível ou não. Recurso 

especial não conhecido" (REsp. 71.731, 4ªT, Rel. Min. César Asfor Rocha, 

j. 24.03.98). No mesmo sentido: "Se a coisa em comum, divisível ou 

indivisível, permanece em estado de indivisão (não dividida), o condômino 

que pretenda alhear a terceiro seu quinhão deve, antes, expedir 

comunicação aos demais comproprietários para possibilitar-lhes o 

exercício da prelação que lhes assegura o art. 1.139, CC" (RT 698/203 e 

RT 640/172). Ainda, do c. STJ: “O condômino que desejar alhear a fração 

ideal de bem em estado de indivisão, seja ele divisível ou indivisível, deverá 

dar preferência ao comunheiro da sua aquisição. Interpretação do art. 504 

do CC/2002 em consonância com o precedente da Segunda Seção do 

STJ.” (in REsp 1207129/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015) Logo, diante do referido pedido 

de venda dos bens inventariados, ressalvando a imediata comprovação 

de anuência de todos os interessados-herdeiros, em razão do direito de 

preferência, arts. 504 e 1322 do Código Civil, mormente para que não se 

cogite de nulidade, é necessário, primeiramente, cientificar os demais 

herdeiros, não representados pelo mesmo advogado do inventariante, 

oportunizando manifestação no prazo de cinco dias, sobre o pedido de 

venda, sob pena de anuência, ainda que tácita, e, em quinze dias, sobre o 

plano de partilha, Id 15568997, nos termos determinado no Id 

15144308-Pág. 2. Após, cumprida a determinação supra, com prioridade 

de tramitação, Id 15031541-Pág.2, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise do pedido de imediata venda dos 

bens inventariados. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034154-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENISLAINE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

GLEICE KELLY SANTOS DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

LEIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034154-91.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim, nomeio inventariante a Requerente LEIA SANTOS DA 

SILVA, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser lavrado termo 

de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, em 

cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, além da providência acima 

determinada quanto à certidão de óbito, incumbe à inventariante, no prazo 

de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem 

como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação 

do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou 

pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil. 

Apresentado ou ratificado o plano de partilha ou pedido de adjudicação, 

cite(m)-se, se for o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo 

mesmo advogado da inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados-ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

havendo testamento ou interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério 

Público. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto à homologação-julgamento ou ulteriores deliberações. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029566-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ENRIQUE BEBER DE FREITAS (REQUERENTE)

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVANA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 
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PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 10 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012327-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. N. (ADVOGADO(A))

R. A. D. C. (AUTOR(A))

L. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. (RÉU)

I. M. (RÉU)

I. M. (RÉU)

 

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 A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004109-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

SANDRA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA COELHO MORAIS (RÉU)

DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004109-07.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[União Estável ou Concubinato]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRA FRANCISCA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA, ELIANE DE 

SOUZA COELHO MORAIS Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia __26____/___11____/__2018_____ às __14_____:___15_____h. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de agosto de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004109-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

SANDRA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE SOUZA COELHO MORAIS (RÉU)

DEJAMIL FIRMO COELHO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

14:15H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021839-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAYENE RODRIGUES PIENARO (REQUERENTE)

JULLIANA LETICIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON SILVA 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 Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia __26___/___11__/2018 às 

__14____h_30____m. Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1021839-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAYENE RODRIGUES PIENARO (REQUERENTE)

JULLIANA LETICIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 10 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026512-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. M. (REQUERENTE)

M. A. G. (ADVOGADO(A))

B. C. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. R. (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 SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

14:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020658-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMICIO CALOSSA DE JESUS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANKE FELIPE CALOSSA DE JESUS (RÉU)

JOICE ARLINDA DE JESUS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia ___27___/__11_____/2018,  às 

___15___:___30_____ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000672-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. B. (AUTOR(A))

L. R. M. L. (ADVOGADO(A))

M. I. L. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. D. S. (RÉU)

M. C. C. D. M. (RÉU)

R. D. B. B. P. E. (ADVOGADO(A))

R. C. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Impulsionamento. Impulsiono o feito 

com intimação do patrono do autor para, no prazo legal impugnar a 

contestação. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012842-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (EXEQUENTE)

L. V. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SODRE DE SOUSA OAB - 026.380.791-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de março, abril e 

maio de 2.018, no valor R$ 1.720,00 (um e setecentos reais), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar 

que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade 

absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), 

além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) 

ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 

528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não 

o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 

7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem 

de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta 

o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido 

juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182618 Nr: 29855-79.2004.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. S. C. M., J. S. C. M., FERNANDA APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CAMARGO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA APARECIDA DA SILVA, 

solteiro(a), do lar, Telefone 665-5307/ 665-7782. 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 

Fernanda Aparecida da Silva em desfavor de Joel Camargo Miranda

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 voltem 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 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.: 980710 Nr: 14416-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYZARA BEZERRA PEPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS WILLIAN FRARES, INEZ RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SYZARA BEZERRA PEPPE, Cpf: 

01135221189, Rg: 16901290, Filiação: Lidiane dos Santos Bezerra e 

Sandro Antonio de Oliveira Peppe, data de nascimento: 13/03/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), vendedora, Telefone 

92360686. 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 guarda e regulamentação de visitas de menor 

com pedido de liminar interposta por Syzara Bezerra Peppe em face de 

Lucas Willian Frares.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Autora, 

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 dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 

de maio 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.: 734135 Nr: 30413-07.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRS, GPRS, CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO SILVA, 

GDASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE AMORIM SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO SILVA, 

Cpf: 00037244175, Rg: 16528328, Filiação: Jose Miguel Ribeiro e Eulinda 

Duarte Ribeiro, data de nascimento: 05/04/1979, brasileiro(a), natural de 

Corumba-MS, casado(a), secretária, Telefone 65 9264 7209. 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 interposta por 

Christiane Miguel Ribeiro em desfavor de Gilberto de Amorim Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Autora, 

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 dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 

de maio 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.: 382793 Nr: 18308-66.2009.811.0041

 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: GILMAR GABALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. G., LEONOR MOREIRA DOURADO 

GABALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI MARIA COPINI LANNER - 

OAB:11262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR GABALDO, Rg: 6683.587, 

brasileiro(a). 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 Revisional de Alimentos interposta por Gilmar 

Gabaldo em face de Leonor Moreira Dourado Gabaldo

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente o Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  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, 15 de maio 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, 
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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.: 1119175 Nr: 18367-10.2016.811.0041

 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: ARENIL MARTINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DE JESUS SOARES SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARENIL MARTINHA DA SILVA, Cpf: 

01283361108, Rg: 14970350, Filiação: Maria Martinha França Silva e João 

Bernado da Silva, data de nascimento: 08/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-, solteiro(a), do lar. 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 Reconhecimento e Dissolução de união estável 

c/c alimentos, guarda e partilha de bens interposta por Arenil Martinha da 

Silva em face de Alexandre de Jesus Soares Sant"ana.

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.: 1266621 Nr: 26558-10.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRP, JACQUELINE CURVO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE CURVO RONDON - 

OAB:11017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACQUELINE CURVO RONDON, Cpf: 

938629894100, Rg: 10181130, Filiação: Edenei Maria Curvo Rondon e 

Paulo Roberto C. Rondon, data de nascimento: 04/07/1981, brasileiro(a), 

solteiro(a), advogada. 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 Revisional de alimentos interposta por Jacqueline 

Curvo Rondon em face de Moacir da Silva Pinheiro.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1266621.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 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1278445 Nr: 1393-24.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOR WINKLER, JULIMAR BRIGIDO MILITÃO, EUTÍMIO 

CORRÊA MILITÃO, LEA CORREA MILITÃO WINKER, PAULO ROBERTO 

ROCHA, PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA, LICIAIR CORREA MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte embargante para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1216491 Nr: 10378-16.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDBDB, VJDB, JVMDB, AVMDB, JLDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON YOSHINARI FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:PROMOT DE JUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1216491

Intime-se pessoalmente o genitor, para que informe a atual situação dos 

menores no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1002942 Nr: 24674-14.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTDOR, CRDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1002942

Intime-se a Defensoria Pública (parte Autora), para se manifestar sobre os 

documentos de fls. 39/43 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

quitação.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 864758 Nr: 5432-06.2014.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: MECMDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 

MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 Vistos, etc.

Autos n.º 864758

Considerando que o Senhor Eduardo Moreno de Souza requereu a juntada 

de autorização para que os estagiários realizem vista, retirem documentos 

e carga dos autos na data de 13.12.2017, e que em situação normais há 

total desnecessidade de autorização para que o advogado retire os autos 

em carga, visto que esse é um dos seus direitos (art. 107 do C.P.C.), 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Ainda, ressalto que eventual ação de revisão ou exoneração deverá ser 

ajuizada por meio do Sistema Eletrônico: P.J.E., sob pena de 

desentranhamento e entrega das respectivas peças ao advogado 

subscritor.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 799566 Nr: 5992-79.2013.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPCDCEC, MCDCEC, MFCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Vistos, etc.

Autos n.º 799566

Verifico que o Executado efetuou o pagamento de R$ 7.414,86 (sete mil 

quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), referentes ao 

débito alimentar atualizado até a data de 29.05.2017. (fls. 92).

Desse modo:

i) Expeça-se alvará judicial ou realize-se a transferência do valor de R$ R$ 

7.414,86 (sete mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis 

centavos), para a Conta Corrente n.º 16.461, Agência n.º 4696 – 5, Banco 

do Brasil (fls. 93);

ii) Intime-se a parte Exequente, para se manifestar em relação aos 

documentos de fls. 95/97 no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 844141 Nr: 47999-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSA, ALDSS, LCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT, MATHEUS RIAN VIÉGAS DA SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR UEHARA PAULA - 

OAB:19795/0

 ACOLHO PARCIALMENTE PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, III, alínea 

“a” do CPC), para estável reconhecer e dissolver a união estável entre 

LOUISE CAROLINE SILVA ALVES e THIAGO GABRIEL SECCO pelo período 

de 2002 até 2010, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Quanto 

à partilha de bens, existe prova nos autos da sociedade das partes 

referente à clínica T.G. SECCO & CIA LTDA, adquirido durante a união 

estável, contrato anexo às fls. 23/25, devendo a mesma ser partilhada em 

50% para cada parte.Quanto ao bem móvel e a outra clínica, não restou 

provado nos autos à existência dos bens, observando que não existe 

nenhum contrato referente à outra clínica odontológica ou outro 

documento que comprova a aquisição no período de união estável, com 

relação ao bem automóvel, também não existe prova que comprova sua 

aquisição durante a união estável das partes, deste modo, não há que se 

falar em partilha desses bens neste caso. Sem custas, por se tratar de 

assistência judiciária gratuita, a qual estendo para a parte requerida. Com 

relação aos honorários advocatícios, cada um arcará com o as 

respectivas verbas dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 

do CPC.Às providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 276240 Nr: 4734-44.2007.811.0041

 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: JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA, JEAN PIERRE 

YVES ARNAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PIERRE MARRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GILBERTO CALVOSO 

TEIXEIRA - OAB:1322/MT, JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - UNIJURIS - OAB:3.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JUNIOR - 

OAB:3969

 [...]

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se Inventário ajuizado por Jean Pierre Yves Arnaud em decorrência 

do falecimento do Senhor Pierre Marret, cuja administração está sob a 

responsabilidade do Senhor João Gilberto Calvoso Teixeira.

Em relação ao pedido de destituição do encargo de inventariante (fls. 

1.429/1.431), nomeio como Inventariante a Senhora Sílvia Mara Leite 

Cavalcante, Contadora (CRC/MT:6.050/O-2), Especialista em Perícia 

Contábil e Investigação Financeira, com endereço situado na Avenida 

Isaac Povoas nº . 1.331, Sala 101, Edifício Milão - Bairro Popular, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.045-900, pois os Herdeiros quedaram-se inertes (fls. 

1.429/1.430 e fls. 1.461), conforme certidão de fls. 1.478. Intimem-se as 

partes para conhecimento.

Verifica-se grande quantidade de penhora para garantia de créditos 

trabalhistas de Terceiros, no rosto dos autos, os quais, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possuem direito de 

preferência entre os demais créditos, após o pagamento das custas:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - CONCURSO DE CREDORES - ENTREGA 

DODINHEIRO - PREFERÊNCIA - ART. 711 DO CPC - CRÉDITOS 

TRABALHISTAS XPENHORA ANTERIOR. 1. Em execuções distintas, 

penhorado um mesmo bem, o art. 711 do CPC estabelece prioridade aos 

credores preferenciais, na distribuição do dinheiro apurado. Nada importa 

a existência penhora anterior a benefício de credores-exeqüentes não 

preferenciais. 2. O crédito trabalhista goza de prelação no concurso 

particular de credores (CPC, arts. 711 e 712). 3. Recurso não-conhecido. 

(STJ - REsp: 267910 SP 2000/0072781-4, Relator: Ministro HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 18/12/2003, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 07/06/2004 p. 215, undefined). (grifo 

nosso).

Sem maiores delongas, em primeiro lugar, devem ser satisfeitas as dívidas 

do de cujus e do espólio na seguinte ordem de preferência :

 a) custas e despesas processuais;

 b) créditos trabalhistas;

 c) outros créditos alimentares, incluídos os honorários advocatícios. Com 

efeito, referida verba constitui por força da Lei n. 8.906 /1994, art. 24, 

caput, crédito com privilégio geral, pelo que não prevalecem sobre os 

créditos trabalhistas e equiparados;

 d) dívidas tributárias ou não tributárias, na seguinte ordem:

1) créditos com garantia real;

 2) créditos com privilégio especial (artigo 964 do Código Civil /2002);

 3) crédito com privilégio geral (artigo 965 do Código Civil /2002);

 4) créditos quirografários, dentre estes a preferência será determinada 

na forma do artigo 711 do Código de Processo Civil
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Assim sendo, preliminarmente, para que não haja questionamentos futuros 

por parte dos credores e herdeiros, realizo a seguinte lista por ordem 

cronológica dos referidos créditos:

i) Mandado de Penhora (n.º 02064, 26.06.2007, fls. 108) da 5.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00809.2006.005.23.00 - 1, tendo como Exequente: Joselina Marques da 

Costa e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 22.227,81 (vinte e dois mil 

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). (fls. 108/109).

ii) Mandado de Penhora (n.º 01477, 05.07.2007, fls. 111) da 7.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

02053.2006.007.23.00 - 8, tendo como Exequente: Maria de Fátima 

Santiago e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 26.227,27 (vinte e seis mil 

duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). (fls. 111/112).

iii) Mandado de Penhora (n.º 01345, 29.06.2007, fls. 106) da 2.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00814.2006.002.23.00 - 5, tendo como Exequente: Luzinete Mendes de 

Araújo e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 4.938,11 (quatro mil novecentos 

e trinta e oito reais e onze centavos). (fls. 106/107).

iv) Mandado de Penhora (n.º 01477, 05.07.2007, fls. 111) da 7.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

02053.2006.007.23.00 - 8, tendo como Exequente: Maria de Fátima 

Santiago e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 26.227,27 (vinte e seis mil 

duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). (fls. 111/112).

v) Mandado de Penhora (n.º 02667, 06.07.2007, fls. 113) da 6.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00009.2007.006.23.00 - 8, tendo como Exequente: Alexandre Greyce de 

Amorim e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 21.842,87 (vinte e um mil 

oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). (fls. 

113/114).

vi) Mandado de Penhora (n.º 02752, 17.07.2007, fls. 96) da 6.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00010.2007.006.2300 – 2, tendo como Exequente: Elisangela Aparecida 

Permonian e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 6.965,78 (seis mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos). (fls. 95/99).

vii) Mandado de Penhora (n.º 02926, 02.08.2007, fls. 101) da 4.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00675.2007.004.23.00 - 3, tendo como Exequente: Elizabete dos Santos 

Trombeta e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 17.505,42 (dezessete mil 

quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos). (fls. 100/102).

viii) Mandado de Penhora (n.º 03155, 20.08.2007, fls. 116) da 6.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00067.2007.006.23.00 - 1, tendo como Exequente: Rosineide Gonçalves 

Torres e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 6.335,40 (seis mil trezentos e 

trinta e cinco reais e quarenta centavos). (fls. 117)

ix) Mandado de Penhora (n.º 01897, 20.08.2007, fls. 118) da 7.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00064.2007.007.23.00 - 4, tendo como Exequente: Valdelice Lucas 

Evangelista e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 11.040,24 (onze mil quarenta 

reais e vinte e quatro centavos). (fls. 119)

x) Mandado de Penhora (n.º 02657, 20.08.2007, fls. 120) da 5.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00808.2006.005.23.00 - 7, tendo como Exequente: Elizete Benedita de 

Moraes e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 16.916,76 (dezesseis mil 

novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos). (fls. 121)

xi) Mandado de Penhora (n.º 03138, 22.08.2007, fls. 134) da 4.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00823.2006.004.23.00 - 9, tendo como Exequente: Ozana Benedita de 

Amorim e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 13.940,55 (treze mil novecentos 

e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). (fls. 135).

xii) Mandado de Penhora (n.º 02751, 05.09.2007, fls. 146) da 1.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00785.2006.001.23.00 - 5, tendo como Exequente: Oracilda Ferreira de 

Andrade e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 26.195,98 (vinte e seis mil cento 

e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos). (fls. 147).

xiii) Mandado de Penhora (n.º 03348, 12.09.2007, fls. 142) da 4.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00824.2006.004.23.00 - 3, tendo como Exequente: Evelize dos Santos 

Souza e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 13.940,55 (treze mil novecentos 

e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos). (fls. 142/144).

xiv) Mandado de Penhora (n.º 03491, 25.09.2007, fls. 158) da 4.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00219.1996.004.23.00 - 0, tendo como Exequente: Instituto Nacional do 

Seguro Social – I.N.S.S.,/Jussara Maria da Conceição e Executado: Espólio 

de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor 

de R$ 26.155,70 (vinte e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta 

centavos). (fls. 159).

xv) Mandado de Penhora (n.º 02274, 02.10.2007, fls. 160) da 7.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00069.2007.007.23.00-7, tendo como Exequente: Erenilda Conceição de 

Oliveira Rocha e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por 

João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 4.538,62 (quatro mil 

quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). Ainda, no 

Ofício n.º 1.841 (fls. 161) foi solicitado seja desconsiderado o Mandado 

n.º 1.898 (fls. 122).

xvi) Mandado de Penhora (n.º 02683, 15.10.2007, fls. 167) da 9.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00491.2007.009.23.00 - 5, tendo como Exequente: Josefina Maria Maciel e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 15.078,18 (quinze mil setenta e oito reais 

e dezoito centavos). (fls. 168).

xvii) Mandado de Penhora (n.º 02428, 23.10.2007, fls. 174) da 7.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00213.2007.007.23.00 - 5, tendo como Exequente: Instituto Nacional do 

Seguro Social – I.N.S.S./Jozinete Firmino Benites, e Executado: Espólio de 

Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de 

R$ 2.034,94 (dois mil trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

(fls. 175).

xviii) Mandado de Penhora (n.º 02155, 25.10.2007, fls. 172) da 8.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00063.2007.008.23.00 - 6, tendo como Exequente: Sônia Gonçalves do 

Nascimento e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 14.012,49 (quatorze mil doze 

reais e quarenta e nove centavos). (fls. 173).

xix) Mandado de Penhora (n.º 02815, 29.10.2007, fls. 176) da 9.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00064.2007.009.23.00 - 7, tendo como Exequente: Fátima Dias Moura, e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 9.517,51 (nove mil quinhentos e 

dezessete reais e cinquenta e um centavos). (fls. 177).

xx) Mandado de Penhora (n.º 03374, 29.10.2007, fls. 184) da 1.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00215.2007.001.23.00 - 6, tendo como Exequente: Cleonice Horbach 

Prass, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (fls. 

185).

xxi) Mandado de Penhora (n.º 02336, 09.11.2007, fls. 208) da 2.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00113.2007.002.23.00 - 7, tendo como Exequente: Jamil Dias das Neves, e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 2.060,31 (dois mil sessenta reais e trinta 

e um centavos). (fls. 209).

xxii) Mandado de Penhora (n.º 938, 14.06.2011, fls. 866) da 3.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00114.2007.003.23.00 - 8, tendo como Exequente: Vera do Espírito Santo, 

e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 23.470,23 (vinte e três mil quatrocentos e 

setenta reais vinte e três centavos). (fls. 865).

xxiii) Mandado de Penhora (n.º 03001, 21.11.2007, fls. 192) da 9.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00012.2007.009.23.00 - 0, tendo como Exequente: Lindalva Ferreira de 

Souza, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 
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Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 15.879,49 (quinze mil oitocentos 

e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos). (fls. 193).

xxiv) Mandado de Penhora (n.º 03000, 21.11.2007, fls. 195) da 9.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00011.2007.009.23.00 - 6, tendo como Exequente: Francisca Vieira da 

Silva Filha, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 32.200,35 (trinta e dois mil 

duzentos reais e trinta e cinco centavos). (fls. 196).

xxv) Mandado de Penhora (n.º 03619, 22.11.2007, fls. 201) da 1.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00216.2007.001.23.00 - 0, tendo como Exequente: Solange Schram 

Shmidt, e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João 

Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 8.070,86 (oito mil setenta reais e 

oitenta e seis centavos). (fls. 202).

xxvi) Mandado de Penhora (n.º 02407, 07.12.2007, fls. 205) da 8.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

02051.2006.008.23.00 - 5, tendo como Exequente: Eva Gonçalina da Silva, 

e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 38.729,31 (trinta e oito mil setecentos e 

vinte e nove reais e trinta e um centavos). (fls. 206).

xxvii) Mandado de Penhora (fls. 272, 14.03.2008), realizada pela Justiça 

Federal da Seção Judiciária da 1.ª Região, Quarta Vara, referente ao 

Processo de Execução N.º 2003.36.00.007115 – 9, tendo como 

Exequente: Fazenda Nacional – Classe 3100 e Executado: Espólio de 

Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de 

R$ 11.053,30 (onze mil cinquenta e três reais e trinta centavos). (fls. 

272/283),

xxviii) Mandado de Penhora (fls. 829, 26.04.2011) da 4.ª Vara da Seção 

Judiciária de Mato Grosso – Justiça Federal, Execução Fiscal, Processo 

n.º 2007.3519 – 1, tendo como parte Exequente: Fazenda Nacional e parte 

Executada: Espólio de Pierre Marret, no valor de R$ 114.474,12 (cento e 

quatorze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e doze centavos). (fls. 

830).

xxix) Mandado de Penhora (fls. 1.246, 10.07.2013) realizada pela Justiça 

Federal da Seção Judiciária da 1.ª Região, Quarta Vara, referente ao 

Processo de Execução N.º 2009.36.00.007051 - 5, tendo como Exequente: 

Fazenda Nacional – Classe 3100 e Executado: Espólio de Pierre Marret, 

representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 21.344,08 

(vinte e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos). (fls. 

1.246).

xxx) Ofício n.º 568 (fls. 247, 02.05.2008) da Vara do Trabalho de Alta 

Floresta, Processo de Execução, N.º 00107.2007.046.23.00 - 4, tendo 

como Exequente: Aparecida Rosa de Lima e Executado: Espólio de Pierre 

Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, onde encaminha 

ata de audiência de homologação de acordo, para que esse Juízo tome as 

providências necessárias. (fls. 248/249).

xxxi) Mandado de Penhora (n.º 01691, 06.05.2008, fls. 264) da 3.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

00811.2006.003.23.00 - 8, tendo como Exequente: Devanil Nenês Ezequiel 

e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 16.810,79 (dezesseis mil oitocentos e 

dez reais e setenta e nove centavos). (fls. 265).

xxxii) Mandado de Penhora (n.º 01131, 07.05.2008, fls. 258) da 4.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 

01613.2003.004.23.00 - 5, tendo como Exequente: Maria Derza Martins, e 

Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 48.748,03 (quarenta e oito mil setecentos 

e quarenta e oito reais e três centavos). (fls. 259).

xxxiii) Mandado de Penhora (N.º 01289, 17.06.2008, fls. 287) da 7.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, referente ao Processo de Execução n.º 

00.932.2006.007.23.00 – 5, tendo como Exequente: Jair Lopes da Fonseca 

e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 58.052,22 (cinquenta e oito mil cinquenta 

e dois reais e vinte e dois centavos). (fls. 288/290).

xxxiv) Mandado de Penhora (n.º 1.641, 23.08.2010, fls. 620) da 7.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, Processo de Execução, N.º 0103200 – 

89.2010.5.23.0007, tendo como Exequente: José Ricardo Ayres Rodrigues 

e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 17.460,67 (dezessete mil quatrocentos e 

sessenta reais e sessenta e sete centavos). (fls. 621/627).

xxxv) Mandado de Penhora (N.º 2817, 05.08.2008, fls. 321) da 3.ª Vara do 

Trabalho da 23.ª Região, referente ao Processo de Execução N.º 

00812.2006.003.23.00 - 2, tendo como Exequente: Maria Valquíria Gomes 

Brito e Executado: Espólio de Pierre Marret, representado por João Gilberto 

Calvoso Teixeira, no valor de R$ 15.009,78 (quinze mil nove reais e 

setenta e oito centavos). (fls. 322).

xxxvi) Mandado de Penhora (N.º 01983, 19.08.2009, fls. 548) da 1.ª Vara 

do Trabalho da 23.ª Região, referente ao Processo de Execução N.º 

01498.2002.001.23.00 - 9, tendo como Exequente: Instituto Nacional do 

Seguro Social (I.N.S.S.)/Rosenete da Rosa Queiroz e Executado: Espólio 

de Pierre Marret, representado por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor 

de 28.123,11 (vinte e oito mil cento e vinte e três reais e onze centavos). 

(fls. 549).

xxxvii) Auto de Penhora (fls. 1.334, 18.08.2014) da 2.ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT, Processo n.º 

5729-14.2006.811.0002, tendo parte Exequente: Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso; Executado: Espólio de Pierre Marret, representado 

por João Gilberto Calvoso Teixeira, no valor de R$ 39.000,26 (trinta e nove 

mil reais e vinte e seis centavos).

Determino que o Senhor Gestor certifique quanto a regularização das 

referidas penhoras no rosto dos autos.

 Determino que o Senhor Gestor após a regularização das penhoras 

oficie-se os respectivos Juízos Trabalhistas para ciência da decisão em 

cada processo informado nos autos.

Verifico que seguidos pedidos de penhora nos autos informados pela 

Justiça do Trabalho foram desconstituídas (fls. 966 e 967 ) e, portanto, 

não serão considerados para efeitos para pagamento de ordem 

cronológica das dívidas do espólio.

Informem-se os respectivos Juízos Trabalhistas sobre a decisão, bem 

como os Credores.

Diante da anulação dos autos de arrematação (fls. 1.357/1.362), tendo sio 

determinada a devolução do dinheiro (fls. 1.406), cumpre determinar a 

realização de nova avaliação dos bens do Espólio.

Intimem-se os Herdeiros e Credores Trabalhistas.

Intimem-se as Fazendas Públicas: Municipal, Estadual de Federal.

Expeçam-se as Cartas Precatórias para as Comarcas de: Juína, 

Diamantino, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, todos do Estado de Mato 

Grosso solicitando nova Avaliação dos bens do espólio:

i) 01 (um) Lote Urbano, n.º 26, Quadra 02, Eixo Comercial, situado no 

Núcleo Pioneiro Projeto Juína, no Município de Juína - MT, inscrito na 

matrícula n.º 18.706, Livro 2 – BH, no Cartório do Segundo Ofício – Juína – 

MT;

 ii) 01 (um) Lote de terreno, situado na Rua João Batista de Almeida na 

Comarca de Diamantino – MT, registrado no Livro 18, fls. 159, no Cartório 

do 1.º Ofício da Comarca de Diamantino – MT;

iii) 01 (um) Lote de terreno, n.º 04, situado na Rua 05, Setor F, na Comarca 

de Alta Floresta – MT, registrado no Livro 29A, fls. 079/080, no Cartório 

“DALLA RIVA”, na Comarca de Alta Floresta – MT;

 iv) 01 (um) Imóvel Urbano, situado no Loteamento denominado “Cidade de 

Peixoto de Azevedo”, situado na Cidade de Peixoto de Azevedo, 

correspondente ao Lote n.º 04, Quadra 31, inscrito na matrícula n.º 624 – 

Ficha 01, Livro 02 – Registro Geral – do 1.º Cartório de Registro de Imóveis 

de Peixoto de Azevedo – MT.

Por fim, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá – MT, 09 de outubro de 2.018.

Luis Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 337225 Nr: 8110-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BRUM LOPES, FERNANDA BRUM LOPES, 

MARCIO RODRIGUES DA SILVA, FABIANO BRUM LOPES, FLAVIA BRUM 

LOPES, R. B. L, SANDRA BRUM LOPES, SANDRA BRUM LOPES, N. B. L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NILTON PAULO DO NASCIMENTO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020/MT, EDSON BATISTA FELIX SILVA - 

OAB:3667/MT, ELISÂNGELA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:12954, FABIO MOREIRA FELIX - OAB:10775-B, GERALDO SIDNEI 
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AFONSO - OAB:5740, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para que apresente a partilha de bens 

atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140284 Nr: 27520-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM, CHM, FNDAM, FMJ, FNDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IRAJÁ REZENDE DE 

LACERDA, para devolução dos autos nº 27520-67.2016.811.0041, 

Protocolo 1140284, 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.: 1182504 Nr: 44640-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDAV, EDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM, CHM, FNDAM, FMJ, FNDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IRAJÁ REZENDE DE 

LACERDA, para devolução dos autos nº 44640-26.2016.811.0041, 

Protocolo 1182504, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779732 Nr: 33217-11.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, 

JOSÉ CONDE DA SILVA, SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO, 

FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM NICOLA SADDI 

BECKER - OAB:1755/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CONDE DA SILVA, Cpf: 

02169436120, Rg: 0163131-4, Filiação: Abiano Antonio da Silva e 

Sebastiana Conde Durval, data de nascimento: 13/11/1941, brasileiro(a), 

natural de Lins-SP, viuvo(a), aposentado, Telefone 9927-1720. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar 

no prazo de 48 (quarenta e oito0 horas, conforme dispõe o § 4º do artigo 

485 do CPC.

Resumo da Inicial: Ação Cautelar inominada incidental face ao espólio de 

Eneida Figueiredo da Silva, representado pelo inventariante José Conde da 

Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Remoção de InventarianteAutos n.º 

779732Verifico que a parte Autora requereu a desistência da presente 

ação na petição acostada às fls. 391/393 dos autos de Código 

718083.Assim, diante do pedido de desistência feito pela parte Autora 

determino a intimação pessoal das partes Requeridas para que se 

manifestem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 

4º do Artigo 485 do CPC.Não sendo encontrados os Requeridos, intime-os 

via edital, pelo prazo legal mínimo.Cientifiquem – se os Requeridos que, 

decorrido o prazo sem manifestação, presumir – se- á concordância com 

o pedido da Autora.Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos 

p a r a  h o m o l o g a ç ã o  d o  p e d i d o  d e 

desistência.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 11 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.: 779732 Nr: 33217-11.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, 

JOSÉ CONDE DA SILVA, SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO, 

FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM NICOLA SADDI 

BECKER - OAB:1755/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO, 

Cpf: 43311440110, Rg: 0603897-2, brasileiro(a), casado(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 4º do artigo 

485 do CPC.

Resumo da Inicial: Ação Cautelar inominada incidental face ao espólio de 

Eneida Figueiredo da Silva, representado pelo inventariante José Conde da 

Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Remoção de InventarianteAutos n.º 

779732Verifico que a parte Autora requereu a desistência da presente 

ação na petição acostada às fls. 391/393 dos autos de Código 

718083.Assim, diante do pedido de desistência feito pela parte Autora 

determino a intimação pessoal das partes Requeridas para que se 

manifestem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 

4º do Artigo 485 do CPC.Não sendo encontrados os Requeridos, intime-os 

via edital, pelo prazo legal mínimo.Cientifiquem – se os Requeridos que, 

decorrido o prazo sem manifestação, presumir – se- á concordância com 

o pedido da Autora.Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos 

p a r a  h o m o l o g a ç ã o  d o  p e d i d o  d e 

desistência.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 11 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 Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145336 Nr: 29773-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGLDS, EHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 
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Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO HENRIQUE DA SILVA 

SOBRINHO, Filiação: Mary Celma Rosa da Silva e Reisonil Mendes 

Sobrinho, data de nascimento: 21/12/1991, brasileiro(a), autônomo. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Guarda ingressada por Luzete Lima da Silva 

em favor de Mariah Eduarda Lima da Silva, e em desfavor de Maria 

Graziele Lima da Silva e Eduardo Henrique da Silva Sobrinho.

Despacho/Decisão: OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Defensor Público: 

MM Juiz –Diante da não localização do requerido, no endereço obtido junto 

ao Sistema INSOFESG, como se observa da Certidão Às folhas 24, 

reiteramos o pedido de citação por edital do requerido. Outro sim, 

considerando o que consta no relatório de estudo social às folhas 

14/15-V, principalmente quanto à manifestação da requerida, requeremos 

a concessão da guarda provisória da criança Mariah Edurda Lima da Silva 

em favor da autora.Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz 

–Atendidos os interesses da menor incapaz, bem como preconizado pelos 

Art. 1583 e seguintes do Código Civil, e as formalidades legais pertinentes, 

opino pelo deferimento ao pleiteado nesta audiência.Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Considerando o teor do Relatório psicossocial 

junto Às folhas 14/15, verifico que a genitora informou quanto à com 

concordância do pleito inicial em se conceder a guarda da Menor Mariah 

Edurda Lima da Silva a favor da requerente, Senhora LUZETE LIMA DA 

SILVA, avó materna; e, ainda, por não haver indicio s de riscos para a 

infante entendo por bem deferir liminarmente a guarda na forma hora 

pleiteada.Expeça-se o competente Termo de Guarda e respectivo 

Alvará.Redesigno a presente audiência para o dia 29/11/2018, às 

15h30min.Sai intimada a requerente.Intime-se a requerida/genitor para que 

compareça no referido ato.Cite-se e intime-se o genitor por Edital.Desde já 

nomeio a Dra. GISLAINE FIGUEIRA DESTO como curador especial para 

defender os interesses do requerido.Intime-se a Defensora Pública para 

que tome conhecimento da presente decisão, bem como para que 

compareça no próximo ato e apresente defesa em nome do requerido. 

Ciente o Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se. Luis 

Fernando Voto KircheJuiz(a) de Direito

Observações: Deverá comparecer à audiência, designada para o dia 

29/11/2018 às 15:30h, na sede deste juízo.

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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, 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.: 759453 Nr: 11756-80.2012.811.0041

 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: APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.F.DA C S., LUIZ CARLOS CLARINDO DA 

SILVA, CELSO CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271, 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documento, 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 o 

prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055079 Nr: 48805-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documento, 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 o 

prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 384263 Nr: 19801-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YEDA MARCONDES ALVES, SERLY MARCONDES 

ALVES, ALESSANDRO MARCONDES ALVES, ANDRÉA MARCONDES 

ALVES SOUZA, EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDGAR HUMBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARCONDES ALVES 

DE SOUSA - OAB:21612/O, EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO - 

OAB:5.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 384263.

Defiro o requerimento da parte autora, determinando o levantamento da 

importância depositada, na forma pleiteada, devidamente corrigida, junto 

DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, certificando-se nos presentes autos.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 814500 Nr: 20963-69.2013.811.0041

 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: MVDA, AKDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante do teor 

da Certidão de folhas 186, redesigno a presente audiência para a data de 

06/12/2018, às 13h30min.Expeça-se Carta precatória para a Comarca de 

Rondonópolis-MT solicitando a citação e intimação do requerido por Hora 

Certa.Sai intimada a parte autora.Ciente o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011805-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FONTES FONSECA (REQUERENTE)

ISABELA FONSECA RIOS (REQUERENTE)

MARIA RITA SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

ANA ISABEL FONTES (REQUERENTE)

DANIEL BOTELHO DA FONSECA FILHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA ISABEL FONTES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011805-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA ISABEL FONTES, 

ELIANA FONTES FONSECA, DANIEL BOTELHO DA FONSECA FILHO, 

ISABELA FONSECA RIOS INVENTARIADO: ANA ISABEL FONTES Vistos, 

etc. Defiro requerimento inicial, item c, Id. 13007686, expeça – se alvará 

para autorizar a inventariante ANA ISABEL FONTES DA FONSECA para 

representar judicial e extrajudicialmente a empresa SETER SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA TELEFONIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, na medida da cota 

do falecido Daneil Botelho da Fonseca, autorizando a assinatura de 

contratos e demais instrumentos para gerir a sua cota - parte na empresa. 

Intime – se a empresa SETER, na Rua da Caridade, nº. 51, Bairro Verdão, 

CEP 78030-150, Cuiabá-MT, para apresentar balanço patrimonial referente 

ao período de maio de 2017 a abril de 2018 e apresentar demais 

informações necessárias. Proceda a pesquisa BACENJUD em nome do 

falecido. Intime – se. Cumpra – se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030527-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARINETE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030527-79.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se Alvará 

Judicial, na qual as partes deixaram de juntar aos autos, os documentos 

indispensáveis à propositura da presente ação (art. 320, do CPC), qual 

seja, a cópia dos documentos pessoais das autoras, Sra. Dalva Helena de 

Souza Mendonça e Sra. Marileide Rodrigues de Mendonça Peryn. Desta 

feita, intimem-se interessados, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportando aos autos os aludidos documentos, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. 

Após, com o decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031612-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

SAMUEL DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031612-03.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Perscrutando os 

autos, verifico que a peça vestibular não fora instruída com os 

documentos essenciais para o processamento da demanda, porquanto, 

depreende-se da certidão de óbito da extinta, ID. 15496877 - Pág. 2, que a 

falecida deixou 4 filhos maiores. Em decorrência, considerando que os 

filhos não foram habilitados no polo ativo da presente demanda, como 

também inexiste termo de renúncia aos valores pleiteados pelo genitor, ora 

interessado, imperativo que seja determinado à emendada à inicial para 

que seja regularizada tal situação. Destarte, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que sejam sanados os defeitos acima apontados, sob 

as penas da lei. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032298-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR FERREIRA (ADVOGADO(A))

PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHANA RUBIA GARCIA MAGNO (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. 1032298-92.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Perscrutando os 

autos, vislumbro que o autor é Servidor Público Estadual e auferiu no mês 

de junho do ano em curso, renda líquida de R$7.959,83 (ID. 15579348), 

deixando entrever que não se equipara aos reconhecidamente pobres e, 

tampouco, que o pagamento das custas e despesas processuais surtirá 

negativamente no seu sustento. Vale dizer,“[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Nesse viés, apesar da declaração de hipossuficiência, verifico pela 

sua ficha financeira que o requerente não pode, ser considerado pobre 

nos termos da lei, e, a priori, até que faça prova em contrário, teria 

condições de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência 

judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (Ag 62870/2015, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015) Ademais, 

não obstante a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, tenha 

assegurado a todos o acesso facilitado à Justiça, instituiu no inciso LXXIV 

do mesmo dispositivo, que o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, o qual fora 

reforçado pelos artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

os quais estabeleceram as normas para sua concessão, situação que não 

restou devidamente demonstrada nos autos em relação ao autor. Destarte, 

intime-se a parte autora para que aporte ao feito documento capaz de 

demonstrar sua insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Após, com o 

decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023574-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. F. (ADVOGADO(A))

A. C. Z. S. (AUTOR(A))

E. D. S. Z. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. O. S. (RÉU)

A. K. O. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023574-36.2017.8.11.0041 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 

15680728 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos 

da avença de ID. 13922841, atinente à guarda, alimentos e direito de 

convivência (visita), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, 
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por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito. Em decorrência, revogo a liminar concedida nos autos, passando a 

ter vigor os termos do acordo objeto de homologação, lembrando, ainda, 

que, conforme preconiza a Lei de Alimentos, estes retroagem à data da 

citação. Ciência ao Ministério Público. Custas, despesas e honorários pro 

rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida às partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.". Cuiabá/MT, 10 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: 1011065-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (ADVOGADO(A))

L. M. D. O. B. (ADVOGADO(A))

J. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. W. D. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011065-73.2017.8.11.0041 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 

15714519 - "(...) ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Por fim, 

vislumbro que a n. causídica, Drª. Laressa Marques de Oliveira Brito, 

portadora da OAB/MT 21.288, renunciou ao mandato outrora outorgado 

pela parte autora, ID. 10255021, contudo, não apresentou comprovante da 

realização da efetiva comunicação à mandante (art. 112, CPC/2015) e, 

tendo em vista que houve a habilitação do causídico, Dr. Marco Antonio 

Dias Filho, portador da OAB/MT 15.553, ID. 8147412, porém, este nunca se 

manifestou neste feito, por medida de cautela, determino a intimação dos 

referidos advogados, bem assim a intimação pessoal da autora para 

ciência de todos os termos desta ação. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016265-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. P. (REQUERENTE)

C. C. P. D. S. (REQUERENTE)

J. L. P. D. S. (REQUERENTE)

W. D. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016265-61.2017.8.11.0041 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 

15835780 - "VISTOS, ETC. Considerando que há muito decorreu o prazo 

vindicado na petição de ID. retro, reitere-se a intimação da inventariante 

para acostar a documentação determinada na decisão de ID. 9857169, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e conclusos. Às 

providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032446-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DE SOUZA LOBO (REQUERENTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY ARISTEU SOUZA (REQUERIDO)

BENEDITA DE CAMPOS SOUZA (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 1032446-40.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte INVENTARIANTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15243280 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que foram 

acostadas todas as certidões fiscais negativas em nome dos de cujus. 

Todavia, constato que o único imóvel objeto de inventário encontra-se em 

nome de terceiros, no caso, “Companhia de Habitação Popular do Estado 

de Mato Grosso - Cohab”, ressaindo, ainda, que consta hipoteca em favor 

do BNH, conforme denota-se do ID. 10354065, pp. 1-2. Desta feita, 

intime-se a inventariante para esclarecer a situação, eis que não há como 

inventariar bem de terceiro. Consigno, desde já, que se a pretensão for de 

transmissão do direito de posse, deverá encartar ao feito prova sumária, 

do contrário, a questão será remetida às vias ordinárias para elucidação. 

Isso, pois, em regra, o tema relativo à posse de imóvel é questão de alta 

indagação e depende da produção de outras provas, devendo ser 

decidida nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Intime-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031611-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINE APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

CAROLINA APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

CAROLINA APAZ FERRAZ (ADVOGADO(A))

GUILHERME APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rui Bueno Ferraz (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031611-52.2017.8.11.0041 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 

15250761 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que, até o 

momento, a inventariante não cumpriu a decisão de ID. 11393179. Desta 

feita, reitere-se sua intimação, pessoalmente e também através do 

causídico constituído, para conferir prosseguimento à demanda, no prazo 

de 15 dias. Assinalo que o decurso in albis do lapso consignado, sem 

providências, o que deverá ser certificado, implicará no arquivamento do 

processo. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1030616-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. C. (REQUERENTE)

M. L. D. (ADVOGADO(A))

E. C. D. A. L. (REQUERENTE)

H. F. S. B. (ADVOGADO(A))

K. M. D. A. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030616-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15641154 - "ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo 

de ID. 15351208, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, RECONHEÇO a união estável entre Eloise Cristina de 

Arruda Lima e Rodimir Barros da Conceição com início em 21.4.1995 e a 

DECLARO DISSOLVIDA em junho de 2016, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença, atinente a 

guarda, alimentos, e regulamentação de visitas. Custas e despesas pelos 

interessados, pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência 

da gratuidade que ora concedo aos autores, diante de requerimento 

expresso nos autos e preenchimento dos requisitos legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, 

promova-se as anotações, baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031964-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA RIBEIRO (REQUERENTE)

THAIRINY BUCHMEIER DE OLIVEIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT RODRIGUES DA SILVA SOUZA (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. 1031964-58.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, para 

o cumprimento do ato deprecado, determino que se intime a equipe técnica 

deste Juízo, na pessoa da psicóloga e assistente social, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerido Sr. Herbert Rodrigues da Silva 

Souza. Outrossim, acaso a presente missiva tenha sido distribuída na 

forma prevista no artigo 15 da Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], 

desnecessário o cumprimento do disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, 

do contrário, oficie-se ao juízo de origem. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No âmbito da Justiça de Primeira 

Instância do Estado de Mato Grosso, nas Unidades Jurisdicionais em que 

tenha sido implantado o Sistema PJe, as cartas precatórias tramitarão em 

meio eletrônico, ainda que o processo principal seja físico. (...) § 1º 

Quando o Sistema PJe estiver implantado no Juízo Deprecante e no Juízo 

Deprecado, a distribuição da carta precatória será realizada pela 

secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no sistema, para o Juízo 

Deprecado, sem a intervenção do Setor de Distribuição ou dos advogados 

das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031610-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DE ARRUDA (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. 1031610-33.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que restou prejudicado o cumprimento do ato deprecado, haja 

vista que não houve tempo hábil para seu implemento, assim, oficie-se ao 

r.juízo de origem, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

redesigne o ato prejudicado, informando a data do reagendamento em 

tempo razoável para intimação, sob pena de devolução da carta precatória 

sem o devido cumprimento. Informada a data redesignada, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo o presente como mandado. Após, atingida à 

finalidade, observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031843-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRICILA DA CUNHA SANTOS OAB - 011.172.451-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DA SILVA LIMA (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. 1031843-64.2017 VISTOS, ETC. Ante o teor da certidão de 

ID. 15776757, procedo com a tentativa de bloqueio via BacenJud, 

conforme o extrato acostado à presente. No mais, cumpra-se, 

integralmente, a decisão de ID. 14686042. Às providências. Cuiabá/MT, 10 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012478-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. F. (AUTOR(A))

G. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. G. (ADVOGADO(A))

E. G. D. L. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012478-87.2018.8.11.0041 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 

15854664 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as partes entabularam 

acordo no id. 14946205, homologo por sentença a avença supratranscrita, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos,e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 

487, III, b, do NCPC. Publicada em audiência, intime-se as partes. 

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, ante a ausência de 

incapaz. Registre-se. Preclusa a via recursal arquive-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015373-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JOSIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

REGIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DORACY DOS SANTOS SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1015373-55.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a 

intimação das interessadas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, aportem 

ao feito documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar 

eventualmente deixados pelo de cujus, sob pena de extinção da ação, 

sem resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo 

da presente, porquanto a certidão de óbito acostada à peça de ingresso, 

ID. 7251226, menciona que o extinto deixou bens a partilhar. Acaso 

comprovada à inexistência de bens, deverão as interessadas se 

manifestar em relação à informação constante no Ofício encartado no ID. 

14133568, o qual elucida que há processo administrativo em trâmite para a 

apuração de verbas rescisórias, logo, não houve a apuração exata do 

quantum devido ao extinto, o que impossibilita o acolhimento da demanda 

com a expedição de alvará de levantamento. Assim, faculto às 

interessadas, inclusive, que acenem eventual interesse na suspensão do 

presente até o deslinde do alusivo procedimento, mediante expresso 

requerimento nos autos. Às providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018271-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. (ADVOGADO(A))

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. F. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018271-41.2017.8.11.0041 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 

15796679 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 
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POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020140-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. D. C. (ADVOGADO(A))

V. L. C. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020140-39.2017.8.11.0041 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 

15795121 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 

POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019279-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR FRANCISCA MAGALHAES (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 1019279-53.2017.8.11.0041 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 

15795125 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 

POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026569-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIRO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026569-22.2017.8.11.0041 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 

15795721 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 

POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007108-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBELIA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007108-30.2018.8.11.0041 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 

15796183 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a 

POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando 

inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a realização de 

convênio a fim de atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, 

com o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, determino 

que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação da interditada 

e a possibilidade de concessão da curatela definitiva em favor da parte 

requerente. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o 

parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao 
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Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 10 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.: 902552 Nr: 31730-35.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESS, DAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:, DIEGO PEREIRA BATISTA - OAB:24.433-o, DOUGLAS MARCEL 

DE BARROS - OAB:, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:, Youssef 

Sayah el Atyeh - OAB:22196/A

 Processo n.° 31730-35.2014 (Cód. 902552)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fls. 184/196, manifeste-se a exequente 

objetivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, após, conclusos 

para deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1161022 Nr: 36359-81.2016.811.0041

 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: DAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, DEFENSORIA PÚBLICA DE PONTES E 

LACERDA - OAB:, UNIJURIS - OAB:ESTAGIARIO

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

em vista o laudo de fls. 96/99, nada obstante a manifestação de requerida 

na fl. 87/94, impulsiono os autos para intimar as partes autora (Defensoria) 

e o curador especial nomeado à requerida (DJE), a fim de, querendo e no 

prazo legal se manifestarem, e, após, para irem ao Ministério Público e 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1052921 Nr: 47821-69.2015.811.0041

 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: SDA, HDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS 

- OAB:UNIC/PANTANAL, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - OAB:6.069, GISELDA 

NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6.667, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

em vista a informação de fl. 147, impulsiono os autos para intimar as 

partes autora (Defensoria) e requerida (DJE), a fim de, no prazo legal, se 

manifestarem, e, após, para irem ao Ministério Público e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 237321 Nr: 6399-32.2006.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECRR, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867A/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 Processo n.º 6399-32.2006 (Cód. 237321 )

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia ajuizada por Erica 

Cristina Ricardo Ribeiro em face de Agrícola Correa Ribeiro, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que, no decorrer do processo, as partes 

entabularam acordo, visando à quitação do débito exequendo, bem como a 

extinção, às fls.312/314.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando 

resolver a contenda.

 O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o 

art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do 

NCPC).

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado pelas partes, às fls.312/314.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado pelas partes, e determino o arquivamento do presente feito.

Custas e despesas pelo executado, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade concedida as partes.

Proceda-se a baixa da constrição realizada nos autos, fl. 201.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

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.: 1171927 Nr: 40956-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM, AMM, AMM, FDADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - 

OAB:22068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Processo nº 40956-93.2016 (Cód.1171927)VISTOS, ETC.Tendo em vista 

que no processo n.º 1003551-81.2017.8.11.0037, oriundo da Comarca de 

Primavera do Leste, foi homologado o acordo entabulado pelas partes, no 

qual abrangeu o débito relativo ao presente feito, vislumbro a perda 

superveniente no interesse de agir para fins de prosseguimento desta 

demanda.Logo, verifica-se a dissipação de interesse processual para o 

prosseguimento da ação, devendo o feito ser extinto. v. 1. Rio de janeiro: 

Forense, 1999, p. 314, "Quer isto dizer que, se existirem ao tempo da 

formação da relação processual, mas desaparecerem ao tempo da 

sentença, o julgamento deve ser de extinção do processo por carência de 

ação, sem apreciação do mérito".Foi exatamente o que ocorreu no 

presente feito, pois, em decorrência da homologação do acordo nos autos 

mencionados, o qual abrangeu o débito exequendo nesta demanda, houve 

a perda superveniente do objeto da presente execução. Por estas razões, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 354, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, indefiro o 

requerimento constante na petição de fls.103/104, haja vista que o objeto 

da presente ação era o cumprimento de sentença relativo a pensão 

alimentícia em atraso, o que foi solucionado no acordo homologado pelo 

juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme delineado em linhas 

anteriores, perdendo a exequente o interesse de agir nestes autos. 
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Assim, pretendendo o executado o levantamento de saldo em conta 

vinculada ao FGTS, situação completamente alheia ao objeto desta ação, 

deverá buscar seu intento na via e ação adequada.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se, com as devidas anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029702-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CASTRO MEDEIROS (REQUERENTE)

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SOARES ADDOR (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. 1029702-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que os interessados pretendem 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-lhes 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, considerando a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 

698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016474-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

THALES VINICIUS DE MATOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABRICIO ALVES CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1016474-93.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Substituição de Curatela Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, 

interposta por Laura Aparecida Alves de Souza em face de José Fabrício 

Alves Cruz, ambos qualificadas, cujo procedimento fora distribuído por 

sorteio para esta vara especializada. Relata na exordial, que em 2015 o 

demandado foi interditado judicialmente, tendo sido nomeada a tia, Srª. 

Neuza Alves como curadora do mesmo, todavia, em 28/05/2018, a referida 

curadora veio a óbito e, em decorrência, a requerente, prima do 

interditado, postula a concessão de tutela provisória para que seja 

nomeada como curadora especial do requerido e, ao final, pretende seja 

julgada a ação procedente, nomeando-a como curadora em definitivo. Por 

meio da decisão de ID. 13682528, foi concedida a liminar e nomeada a 

autora como curadora provisória do requerido. Concitado a se manifestar, 

o Ministério Público externou a concordância com a substituição 

pretendida, ID. 13727678. Lavrado o Termo de Curatela Provisória, ID. 

13735224, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Perscrutando os autos, verifico que a Ação de Interdição, na qual o 

requerido foi declarado incapaz, tramitou perante o juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, processo nº. 

40821-23.2012.811.0041 (Cód. 786911), conforme se depreende dos 

documentos de ID. 13645186 e da sentença de ID. 13645247, p. 9-10. Em 

decorrência, forçoso reconhecer a incompetência deste juízo para o 

processamento e julgamento do presente pedido de substituição, o qual é 

outorgado ao juízo que decretou a interdição do curatelado, nos termos do 

art. 61 do CPC/2015. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Relação de 

acessoriedade com ação de interdição. Prevenção. Artigo 61 do CPC. 

Competência do juízo onde tramitou a ação de interdição. Conflito 

conhecido para declarar a competência do MM. Juízo suscitante (3ª Vara 

de  Famí l ia  e  Sucessões  de  San tos ) .  (TJSP;  CC 

0011656-27.2018.8.26.0000; Ac. 11530280; Santos; Câmara Especial; Rel. 

Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 11/06/2018; DJESP 10/07/2018; Pág. 

2895) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. COMPETÊNCIA. 

JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO. DEMANDA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO 

DA GRAVITAÇÃO. I. Todas as causas que têm por objeto questões 

atinentes à curatela, tais como prestação de contas, remoção ou 

substituição de curador, levantamento da curatela e tomada de decisão 

apoiada, qualificam-se como acessórias e por isso gravitam sob a 

competência sedimentada na ação de interdição. II. Conflito de 

Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. 

(TJDF; CCP 2016.00.2.037599-3; Ac. 100.8442; Segunda Câmara Cível; 

Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 27/03/2017; DJDFTE 10/04/2017) 

Ante o exposto, nos termos do art. 64, §1º, do. NCPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, 

por conseguinte, determino a remessa ao juízo competente, no caso, a 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Transitada em 

julgado, providencie-se a remessa dos autos, através do sistema PJE, 

procedendo com as anotações estilares. Às providências. Cuiabá/MT, 10 

de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031108-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA MUNHOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DENISE DE OLIVEIRA KELM (REQUERIDO)

SUCESSÃO DE DAUTO DA SILVA QUADROS (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 1031108-94.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Carta Precatória 

referente a Ação de Usucapião, remetida à este juízo com a finalidade de 

citação de pessoa requerida no feito original. Analisando os autos, verifico 

que este juízo é incompetente para o seu processamento, a teor da 

Resolução nº 11/2017/TP[1] de lavra do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Pelo exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

juízo para processar a missiva, o que faço de ofício e, em sequência, 

determino que o feito seja redistribuído para uma das Varas Cíveis desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor as alterações no cadastro e demais 

medidas necessárias quanto à redistribuição do presente feito através do 

sistema PJE, comunicando ao juízo de origem e, na sequência, procedendo 

com as baixas e anotações estilares. Cumpra-se e intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

S a n s ã o  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/fil

e / 1 6 % 2 0 -

%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20cartas%20precat%C3%B3rias.pdf

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018402-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1018402-79.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que os documentos anexados a exordial não contêm 

a devida descrição identificadora de cada arquivo, conforme as 

disposições do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 
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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) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, cuida-se de pedido 

de Alvará Judicial apresentado por Silvana Aparecida da Silva e Sandra 

da Silva, ambas qualificadas nos autos, visando o recebimento do crédito 

atinente ao PIS e FGTS, depositados na Caixa Econômica Federal, não 

recebidos em vida pelo de cujus João Matias da Silva. 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 as interessadas pretendem 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 no ID. 13868821 - Pág. 1, o filho do de 

cujus Sr.Celio Luiz da Silva, renunciou expressamente seu quinhão em 

favor de sua irmã Silvana. Entretanto, considerando que o pedido de 

Alvará Judicial refere-se a procedimento de jurisdição voluntária, onde não 

existe parte requerida, tampouco margem para grandes discussões, por 

medida de cautela, faculto ao Sr.Celio Luiz da Silva, o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que seja tomada por termo a pretensão de 

renúncia ao seu quinhão referente a eventuais créditos não recebidos em 

vida pelo falecido, no prazo de 30 (trinta) dias. 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 João Matias da Silva. Com a resposta do INSS nos 

autos, intimem-se as requerentes para manifestarem-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem 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 e FGTS. 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, 10 de outubro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SHIRLEY LUIZ DE OLIVEIRA (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: Sendo assim, e com estas considerações, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos contratos 

temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos 

de FGTS compreendidos entre 28/06/2014 a 20/06/2011, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de 

correção monetária segundo o IPCA-E, desde esta data, bem como juros 

de mora segundo índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 

1º-F da Lei n.º 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela 

Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da citação válida (RE 

870947, tema 810 do STF, de 20/09/2017)[2]. Sem custas. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no 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: 1005960-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WAGNER DE OLIVEIRA LEITE (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: Sendo assim, e com estas considerações, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos contratos 

temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos 

de FGTS compreendidos entre 19/12/2015 a 28/04/2011, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de 

correção monetária segundo o IPCA-E, desde esta data, bem como juros 

de mora segundo índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 

1º-F da Lei n.º 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela 

Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da citação válida (RE 

870947, tema 810 do STF, de 20/09/2017)[1]. Sem custas. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no 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
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Processo Número: 1016011-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. DE OLIVEIRA CRUZ - EPP (IMPETRANTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

(SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1126861-5. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de 

Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008899-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO (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: 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 apenas para 

determinar o pagamento do FGTS do período entre 22/02/1999 até 

19/12/2015. Para fins de atualização dos valores aplica-se: “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; 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; 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, que deverão ser fixados quando 

liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC. 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. 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033985-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (IMPETRANTE)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

confirmo a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendida 

ilegalmente e descritas nos Termos de Apreensão e Depósito n. 

1132203-7,1132204-0, 1132204-2, 1132204-4 e 1132224-4. Extraiam-se 

cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem 

como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do 

que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026987-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas nos Termos de Apreensão e Depósito 

números 1131263-7, 1131264-0 e 1131263-5. Extraiam-se cópias desta 

decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa 

jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do 

art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Sem 

custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021329-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.A. GOMES DA SILVA - EPP (IMPETRANTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação das 

mercadorias apreendida e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1127776-1. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à 

Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de 

Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C. 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1023863-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

EDILSON OLIVEIRA GONCALVES (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: 1022455-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033187-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRE (REQUERENTE)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029128-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, 

a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

10113832). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela autor no id. 10113832, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000489-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

ELEMEC IND MEC.MET.MONT.MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - 

GFPF (IMPETRADO)

Sr. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Sr. LUIZ NATAL BORGES 

(IMPETRADO)

Sr. SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA -SUAC (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

confirmo a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendida 

ilegalmente e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1123329-6. 

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034286-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

ANDERSON FEITOZA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR PRESIDENTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada e para: RECOLHER a diligência relativa ao Centro 

Político e Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de 

Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. 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 HONDA/CIVIC LXR; 2.0; 

FLEX; cor preta; categoria particular; 5P/155 CV; Placa OBP-3078; 
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RENAVAM: 00540994480; CHASSI: 93HFB9640EZ125020, ANO/FAB: 

2013; ANO/MOD: 2014, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034095-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (IMPETRANTE)

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada e para: RECOLHER a diligência relativa ao Centro 

Político e Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de 

Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. DECISÃO: Assim, entendendo que não 

foram satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o 

pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

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). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029049-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo, 

IMPUGNAR a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012391-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

EDSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

WAGNER SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo 

IMPUGNAR a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015516-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES (ADVOGADO(A))

STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS (AUTOR(A))

V. H. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo, 

IMPUGNAR a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002532-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI (REQUERENTE)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1029696-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da devolução do mandado e, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o atual endereço da Requerente para fins de intimação da perícia médica. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1015728-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012707-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

ANA DALVA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012707-18.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANA DALVA DE MIRANDA RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 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.: 837258 Nr: 42098-40.2013.811.0041

 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: ANDREIA APARECIDA NEGRI, VGNF, ANDREIA 

APARECIDA NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165480 Nr: 38131-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENDES MARTINS, MARIA DA 

GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673, PRISCILA 

BOTELHO MARQUES CREPALDI - OAB:20.991-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1280168 Nr: 1897-30.2018.811.0041

 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: ELIZIAR EDGAR WILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as parte acerca do laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858728 Nr: 655-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, ESTER DE FREITAS 

FERREIRA MIRANDA, FABIANE DOS SANTOS CINTRA, JURANDYR DIAS 

SIQUEIRA, MARIA BARRETO VERSSALI, MARIA ROSANGELA NEVES DA 

CUNHA, ROSEMARY DOS SANTOS CINTRA, MARILURDES PEÇANHA DE 

BRITO TOLEDO, NILVA APARECIDA ROMA GREVE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA N. DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795423 Nr: 1756-84.2013.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE 

MATO GROSSO -AEA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PATRIMONIO E 

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTA-, 

COORDENADORA DE PATRIMONIO E MATERIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes.P.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.: 926400 Nr: 47332-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇOES 

SOBRE OUT. REC/SIOR DA SEC DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.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.: 880228 Nr: 16905-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CLOVIS ANTONIO DE SENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1300056 Nr: 8491-60.2018.811.0041

 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: GREGORY AXEL ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as parte acerca do laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1281204 Nr: 2178-83.2018.811.0041

 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: AZENIR MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA PEREIRA 

MACHADO - OAB:23035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1281204 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Com o fito de evitar futuras alegações de nulidades processuais, cite-se a 

parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 

e seguintes do CPC).

Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação, no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840209 Nr: 44626-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Autos n.º 840209 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intimem-se as partes recorridas para as suas contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1223884 Nr: 12785-92.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA PMMT, 

COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA PMMT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 355320 Nr: 25827-29.2008.811.0041

 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: JACINTO ALVINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY SOUZA FARIA - 

OAB:7529, WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida na 

espécie.Sem custas, no entanto, condeno o requerente ao pagamento dos 

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 da 

justiça.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante 

de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872413 Nr: 11360-35.2014.811.0041

 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: ROSILENE SILVEIRA DE BRITO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de 

trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito 

a Justiça Federal. Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor 

da Justiça Federal, competente para julgar as ações decorrentes de 

acidentes de qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, 

com fulcro no art. 64, §3º do CPC.Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando 

aos autos o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante 

em favor do expert nomeado na espécie.Após, proceda-se as anotações 

necessárias, remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452997 Nr: 24959-80.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 291583 Nr: 10870-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO BENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Autos n.º 291583 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 420239 Nr: 6284-69.2010.811.0041

 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: VALDIMIRO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO 

ZANDONADI - PROCURADORA DA UNIÃO - OAB:5.319

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder 

ao requerente aposentadoria por invalidez, com implementação imediata, a 

partir da citação válida, observada, contudo, a prescrição quinquenal, com 

a incidência dos índices da seguinte forma:1)Quanto à atualização do 

valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a natureza previdenciária 

.;2)Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09).Sem custas e honorários advocatícios.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando ao feito o comprovante correspondente 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie.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. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1296810 Nr: 7425-45.2018.811.0041

 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: ARGEMIRO AZEVEDO ARECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder 

ao requerente aposentadoria por invalidez, com implementação imediata, a 

partir da citação válida, observada, contudo, a prescrição quinquenal, com 

a incidência dos índices da seguinte forma:1)Quanto à atualização do 

valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a natureza previdenciária 

.;2)Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09).Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000 (um mil 

reais), nos moldes 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. Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836095 Nr: 41151-83.2013.811.0041

 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: JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 

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 concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando ao feito o comprovante correspondente 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie. Após, transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 09 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953498 Nr: 1775-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINA TERCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 1775-22.2015.811.0041, Protocolo 

953498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1318744 Nr: 12856-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 996425 Nr: 21838-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GOMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o retorno dos autos da 

instância superior.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020976-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

DIEGO RIBEIRO DE BARROS (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: Desta forma, determino a intimação do 

Requerido para cumprir a liminar de Id. 8769336, bem como com a 

presente sentença, assegurando a Requerente o tratamento médico 

solicitado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar 

pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da medida judicial, 

nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8. Para melhor inteligência, 

faça acompanhar cópia da liminar e desta sentença junto ao mandado. 

Expeça-se mandado. 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: 1032356-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDE LUCY SILVA PORTELLA (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a impugnação à 

contestação. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020332-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER (AUTOR(A))

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

NADIANA CAMARGO XAVIER OAB - 020.969.841-14 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO APELADO para, querendo, 

apresentar as contrarrazões, 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: 1005334-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

OTARCI NUNES DA ROSA (AUTOR(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO APELADO para, querendo, 

apresentar as contrarrazões, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033981-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa QBI-3886, 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." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1034150-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERREIRA FERNANDES SOUZA (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 253 de 586



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: 1034244-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAURIZETE MARIA DE LIMA BORGES (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: 1034320-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, 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. 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: 1034186-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS TECNICOS JUDICIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO- ASTEJUD (IMPETRANTE)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: SENTENÇA: "Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS 

JUDICIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

ASTEJUD impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na 

Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão da liminar, ante a ofensa ao direito líquido e certo 

da Impetrante e pelo perigo da demora. De acordo com o art. 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal 

de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 

do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022517-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE (ADVOGADO(A))

JOSE RIZKALLAH JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES SARTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da despacho proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DESPACHO: "Vistos, etc. Citada, a Parte Requerida em sua 

contestação arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, e indicando quem entende ser legítimo, nos termos do artigo 339 

do NCPC. Em sendo assim, nos termos do artigo 338, determino a 

intimação da Parte Requerente para, querendo, alterar a petição inicial 

substituindo o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Anoto, desde já 

que, caso a parte Requerente requeira a substituição do polo passivo, 

esta ficará compelida ao pagamento dos honorários advocatícios no 

patamar de 3% (três por cento), nos termos do Parágrafo único do artigo 

338 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021693-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA MOREIRA DE DEUS (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA EVANGELISTA (AUTOR(A))

THIAGO HELTON MIRANDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para 

CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem 

como, CUMPRIR A LIMINAR DEFERIDA nos autos. DECISÃO: "Vistos, etc. 

Atento ao aludido pela Requerente (Id.15761309), intimem-se os 

Requeridos para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o 

cumprimento da decisão liminar, carreando aos autos comprovante da 

designação da data para a realização do teste. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020286-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DESPACHO: "Vistos, etc. Atento à manifestação do Requerido 

Município de Cuiabá (Id.15757643) de que a cirurgia do Requerente já está 

agendada para data próxima, intime-se a parte Requerente para confirmar 

o aludido e/ou manifestar-se sobre o cumprimento. 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.: 327447 Nr: 478-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT, ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Intime-se as parte acerca do laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 893585 Nr: 25627-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEAL DA ENCARNAÇÃO

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

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

OAB:13179-B

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 898172 Nr: 28447-04.2014.811.0041

 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: JOSÉ MARIA RIBEIRO DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos constam, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO alegada, e, por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 894429 Nr: 26175-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FORTES BARRETO

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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO, CODEMAT - 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO - 

OAB:17.518/MT, LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos constam, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO alegada, e, por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários, que fixo 

em 10% 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.

Transitada em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 821981 Nr: 28166-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANER DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

- OAB:4.032/MT, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256-MT

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - UNEMAT - OAB:SP/nº 297.478

 Nestas considerações, estando patente a litispendência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.P.I.C. e, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.Cuiabá, 09 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.: 371591 Nr: 8445-86.2009.811.0041

 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: OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FANEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA 

COSMO - OAB:252.140/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO BRAGA DE 

ARAÚJO JR. - OAB:SP/185.469, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA 

DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil 

(13.105/2015).

Condeno a Parte Requerente ao pagamento de custas processuais bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o 
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valor da causa, conforme art. 85, §§2° e 3º do Código de Processo Civil 

(13.105/2015), rateado igualmente entre os Requeridos.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831020 Nr: 36710-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da Parte Autora do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005601-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

JURACI LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da Parte Autora do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005631-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEPAMINONDAS DE SOUZA (AUTOR(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da Parte Autora do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006262-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CESARIO RODRIGUES DE SALES (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da Parte Autora do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001762-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZINEY BRASIL MARCIAO (IMPETRANTE)

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024595-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA MARES (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

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. Designo o 

dia 08/11/2018 às 12h40 (doze horas e quarenta minutos) por ordem de 

chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, 

Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça 

na data, horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento dos 

honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

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: 1022543-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELLE MOURA CUIABANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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. Designo o 

dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e trinta minutos) por ordem 

de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado 

à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 

908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos 

do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 256 de 586



compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1032355-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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. Designo o 

dia 10/11/2018 (sábado) às 08h30 (oito horas e trinta minutos) por ordem 

de chegada, no consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado 

à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 

908, Centro, Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos 

do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1024280-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029356-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO VICENTE DE MAGALHAES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Ribeirão do Lipa, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028830-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 

(REQUERENTE)

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela parte autora requerendo a 

reanálise da determinação do pagamento das custas judiciais. Verifico 

que, de fato, a situação apresentada é singular, uma vez que o pedido de 

desistência foi formulado em razão da distribuição prévia de processo 

idêntico. Muito embora o CPC indique que o autor arcará com o pagamento 

das custas quando requerer a desistência da ação, a situação apontada 

nestes autos me parece que foge as circunstâncias delimitadas no 

Código, pois ocorreu o erro na causa repetida. Portanto, acolho os 

argumentos trazidos pela autora e deixo de condenar a requerente nas 

custas processuais, mantendo os demais termos da sentença. 

Cumpra-se.”. 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: 1002534-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA FONSECA VENANCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. SENTENÇA: 

“Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Certifique-se quanto à 

tempestividade das contrarrazões à apelação apresentada pelo Estado de 

Mato Grosso ao ID. 12465688. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010809-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA YOSHIMORI SAWAMURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

Outros Interessados:

DROGARIA CAVALARI EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora prestou contas do valor 

bloqueado ao ID. 15401517, juntando documentos que comprovam a 

aquisição dos medicamentos pela DROGARIA CAVALARI EIRELI ME. 

Tendo em vista a prestação de contas, determino a liberação do valor 

bloqueado (R$ 35.040,00 – trinta e cinco mil e quarenta reais) por meio de 

alvará a ser transferido para a conta da DROGARIA CAVALARI EIRELI ME, 

Banco Sicoob (756), Agência 4256-0, Conta Corrente: 59729-5, CNPJ: 

28.863.471/0001-42. Após a liberação do alvará, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual 

para vistas. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024055-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINAMO VELANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por ADINAMO VELANCIO 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 

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: 1029515-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

RAMAO BAMBIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente por Acidente 

de Trabalho ajuizada por RAMAO BAMBIL 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 258 de 586



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 

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-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1019476-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. A. (IMPETRANTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEIA LOPES VIEIRA OAB - 733.810.711-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICLÍNICA DO PLANALTO "DR. CLÓVIS PITALUGA DE MOURA" 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento formulado ao ID 14640637, 

esclareço que o pagamento de diligências não faz parte das custas 

processuais que englobam a gratuidade de justiça. Pois bem, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de Segurança é processo 

isento de custas e honorários advocatícios. Em que pese o mandado de 

segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência em tese, não 

acarreta prejuízo ao sustento das partes. A Impetrante alega ser menor e 

que sua genitora não teria condições de arcar com o pagamento das 

diligências, motivo pelo qual defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se o determinado anteriormente. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006672-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por JULIANA COSTA 

FREITAS 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 
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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 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031092-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente por Acidente 

de Trabalho ajuizada por WELLINGTON DE ALMEIDA 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 
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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 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009468-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS SIMOES (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em contato com o perito designado pelo juízo na data de 

10/10/2018, este informou que o autor não compareceu a perícia médica 

designada. Dessa forma, intime-se a parte autora para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007126-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. SENTENÇA: 

“Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos 

mesmos. Segundo o embargante, a sentença que julgou procedente o 

pedido do autor contém ponto de omissão que necessita ser sanado. 

Intimada dos embargos, a embargada apresentou contrarrazões ao ID. 

13121631. 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.”. 

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: 1036420-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PERES ARANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PERES ARANTES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1036420-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: REGINA PERES ARANTES 

REQUERIDO: REGINALDO PERES ARANTES, ESTADO DE MATO GROSSO, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Em análise dos autos, 

verifico que ainda não houve apreciação do pedido de tutela de urgência 

nesta AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, enviesado pela necessidade deste juízo em colher, primeiramente, 

o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Contudo, desde que o feito 

fora concluído para análise, em dezembro de 2017, para apreciação do 

referido parecer (ID 11143856), a parte autora não mais se manifestou 

nos autos. Pelo exposto, intime-se a parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender por 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009601-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA LANNES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (RÉU)

JEAN LUIS TEIXEIRA (RÉU)

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (ADVOGADO(A))

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação de interesse na realização de 

audiência de conciliação expressa por uma das partes requeridas, 

designo o dia 22/11/2018 às 14h00 (quatorze horas) para tal finalidade. 

Intimem-se as partes, devendo ser observado o disposto no art. 334 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031312-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

MARIA PINTO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1031312-75.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARIA PINTO DA FONSECA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Apesar do fato de 

que este processo fora redistribuído por força da decisão anexada ao ID 

10211785, verifico que a parte autora nada mais requereu durante quase 

01 (um) ano em que este feito esteve concluso para análise. Diante disso, 

intime-se a autora para que manifeste interesse acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender por direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007957-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006167-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027558-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo n. 1027558-91.2018.8.11.0041 Vistos. O autor fora intimado 

para manifeste-se sobre sua hipossuficiência, sendo assim, o mesmo 

reiterou o pedido de gratuidade, trazendo documentos comprobatórios 

sobre o alegado (vide ID. 15023754). Sendo assim, o código de Processo 

civil no art. 99, §3º, estabelece que a simples declaração de 

hipossuficiência presume-se como verdadeira a alegação da pessoa 

natural. Em contrapartida, conforme estabelece o §2º, do art. 99, se 

houver a existência de elementos nos autos que evidenciem a falta de 

pressupostos leais para concessão de gratuidade, é possível o 

indeferimento do pedido. Neste caso, trata-se de uma ação ajuizada em 

que o autor é um Coronel da Policia Militar, cujo a verba salarial, segundo a 

tabela vigente a partir de 1º de dezembro de 2015, é de R$ 26.020,13, 

conforme a Lei Complementar n. 541, de 03 de julho de 2014 e tabela 

salarial da PMMT, extraída do sítio de internet da Associação de Cabos e 

Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso 

(http://cabosesoldadosmt.com.br/site/tabela-salarial/ consulta em 

11/09/2017 às 18h25min). Portanto, em que pese o fato do autor alegar o 

desconto da Pensão Alimentícia, evidentemente, ainda resta verbas 

relevantes para arcar com as custas processuais sem prejuízo pessoal 

financeiro. Com relação ao pagamento de custas ao final do processo, 

entendo que este não seja o caso de acolhimento, eis que, primeiramente, 

não há previsão legal para o mesmo, e mesmo sendo cabível, os requisitos 

analisados seriam os mesmos que abrangem a análise da 

hipossuficiência, sendo assim, consequentemente, não seria admissível. 

Neste sentido o CNGC nº 08/2012 (Seção 14 – As custas processuais) 

estabelece que: 2.14.2 – A taxa judiciária e as custas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei. Dessa forma, tendo em vista a não comprovação da 

hipossuficiência pela parte requerente, INDEFIRO o seu pedido de 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC. 

Intime-se a parte autora a promover o recolhimento das custas judiciais no 

prazo de 5(cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434009 Nr: 13230-57.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS DA SILVA, MARIA ALICE 

LANDIM PIVOTTI, MARIA ALVARES CAMPOS CARVALHO, MARIA ALVES 

AMORIM SCICHEIRA, MARIA ALVES DA SILVEIRA, MARIA ALVES DOS 

SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT 

- SINTEP, MARIA ALVES LUZ, MARIA ALZIRA LOPES DA SILVA, MARIA 

AMELIA DOS ANJOS ROCHA, MARIA AMELIA DOURADO DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832978 Nr: 38499-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883860 Nr: 19126-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO, SUB 

PROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao petitório de fls. 84/85, encaminhem-se os autos à 

Secretaria para vistas e extração de cópias conforme requerido.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 919061 Nr: 42797-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 754262 Nr: 6231-20.2012.811.0041

 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: AVMT, CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que o Requerido, apesar e devidamente 

intimado a cumprir a medida liminar deferida nestes autos, quedou-se 

inerte.

A parte Requerente apresenta petição encartada nas fls. 468/470 

requerendo bloqueio junto às contas do Requerido dos valores 

necessários para aquisição do medicamento a fim de que a autora possa 

prosseguir com o tratamento.

Todavia, constato que com o referido pedido não foram juntados novos 

orçamentos. Os últimos orçamentos carreados aos autos (fls. 447/449) 

foram elaborados nos meses de junho de 2017, portanto, podem estar 

defasados.

Assim, determino seja intimada a parte Requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar os orçamentos atualizados.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 922702 Nr: 45070-46.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO FORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Certidão datada de 10/07/2018, bem como do que consta 

o lembrete no sistema Apolo, constata-se que os autos estão em carga 

para o advogado Valdriangelo Samuel Fonseca – OAB 6.953/MT, o qual 

deixou transcorrer a intimação, publicada em 03/07/2018, para restituição 

dos autos in albis.

 Isto posto, conclui-se que o responsável pela carga dos autos não 

efetuou a sua devolução até a presente data.

 Dessa forma, nos termos do artigo 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC, DETERMINO que seja 

expedido mandado de busca e apreensão dos autos.

Além disso, com base no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil, 

aplica-se multa, no valor correspondente a metade do salário mínimo 

vigente (R$ 477,00 – quatrocentos e setenta e sete reais), bem como a 

perda do direito à vista fora da Secretaria ao advogado supramencionado.

Outrossim, nos termos do § 3º do mesmo artigo 234 do CPC, oficie-se o 

fato à secção local da Ordem dos Advogados do Brasil para a instauração 

de procedimento disciplinar e imposição de multa.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 922702 Nr: 45070-46.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO FORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Procedo a intimação do advogado VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA, 

OAB/MT 6.953, quanto o despacho abaixo transcrito: "Vistos, etc. Tendo 

em vista a Certidão datada de 10/07/2018, bem como do que consta o 

lembrete no sistema Apolo, constata-se que os autos estão em carga para 

o advogado Valdriangelo Samuel Fonseca – OAB 6.953/MT, o qual deixou 

transcorrer a intimação, publicada em 03/07/2018, para restituição dos 

autos in albis. Isto posto, conclui-se que o responsável pela carga dos 

autos não efetuou a sua devolução até a presente data. Dessa forma, nos 

termos do artigo 434 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça – CNGC, DETERMINO que seja expedido mandado de 

busca e apreensão dos autos.

Além disso, com base no artigo 234, § 2º do Código de Processo Civil, 

aplica-se multa, no valor correspondente a metade do salário mínimo 

vigente (R$ 477,00 – quatrocentos e setenta e sete reais), bem como a 

perda do direito à vista fora da Secretaria ao advogado supramencionado. 

Outrossim, nos termos do § 3º do mesmo artigo 234 do CPC, oficie-se o 

fato à secção local da Ordem dos Advogados do Brasil para a instauração 

de procedimento disciplinar e imposição de multa. Cumpra-se com 

urgência. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949118 Nr: 59761-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

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

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053098 Nr: 47943-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAYOSHI IMAI, ALICE SETSUKO IMAI OTIAI

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

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 
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SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fls. 393.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 454054 Nr: 25712-37.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PIMENTEL E SOUZA, RAIMUNDO DA SILVA, 

RAUL COSTA, RAMIRO ALVES MOREIRA, RAYMUNDO DA SILVA ROCHA, 

REGINA ARAUJO, REGINA AUGUSTA RONDON DA SILVA, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO, REGINA 

BONDESPACHO VIEGAS DE MATOS, REGINA AUGUSTA BACCARIN 

MACHADO, REGINA CECILIA CORREA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 434457 Nr: 13486-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: LURDES MARIA FORTUNA, LUZAMIL CONCEIÇÃO 

PINHEIRO DE SOUZA, LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA, LUZENIR 

PEREIRA DE ASSIS, LUZIA BARBOSA DE ALMEIDA, LUIZA CLOTILDE 

GOMES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - 

SINTEP, LUZIA CUSTODIO CARVALHO, LUZIA DA CONCEIÇÃO AMORIM, 

LUZIA DA SILVA FERREIRA, LUZIA DE CASTRO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 418561 Nr: 5356-21.2010.811.0041

 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: SANDRO RICARDO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Fixo como ponto controvertido a comprovação da 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, motivo pelo qual DEFIRO 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, 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.Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, 

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. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1101498 Nr: 11126-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA KOVALESKI, GRACIMEIRE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 998055 Nr: 22620-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGEN RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Intime-se a parte autora acerca dos documentos juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 454508 Nr: 26022-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA KONAGESKI CADORE, RITA LUCIA DE PAULA 

ARRUDA, RITA PRADO DE ABREU, RITA MARIA DE LIMA MARCAL, RITA 

SOARES DE MORAES, RITA THEREZINHA BARTH, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RITA ZENAIDE DELGADO DOS SANTOS, ROLF BACHMANN, ROMANA 

VAZ DA SILVA, ROQUE AURI LIESENFELD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 846658 Nr: 50254-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE ANGELA PRETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454508 Nr: 26022-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA KONAGESKI CADORE, RITA LUCIA DE PAULA 

ARRUDA, RITA PRADO DE ABREU, RITA MARIA DE LIMA MARCAL, RITA 

SOARES DE MORAES, RITA THEREZINHA BARTH, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RITA ZENAIDE DELGADO DOS SANTOS, ROLF BACHMANN, ROMANA 

VAZ DA SILVA, ROQUE AURI LIESENFELD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 454508 Nr: 26022-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA KONAGESKI CADORE, RITA LUCIA DE PAULA 

ARRUDA, RITA PRADO DE ABREU, RITA MARIA DE LIMA MARCAL, RITA 

SOARES DE MORAES, RITA THEREZINHA BARTH, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RITA ZENAIDE DELGADO DOS SANTOS, ROLF BACHMANN, ROMANA 

VAZ DA SILVA, ROQUE AURI LIESENFELD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o réu a pagar aos autores a verba denominada 

Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pelos art. 3º das Leis 

Complementares Estaduais 159/04 e 277/07, no montante de 12% (doze 

por cento) do subsídio de setembro de 2004 até agosto de 2007 e de 6% 

(seis por cento) do subsídio de setembro de 2007 a março de 2008, 

observada a prescrição quinquenal retroativa a contar da data da 

propositura da ação (26/08/2010), conforme se apurar em liquidação de 

sentença.Os juros de mora serão calculados desde a data da citação, no 

percentual de 6% ao ano, até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), 

e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97). A correção monetária será pelo INPC até o advento da Lei 

11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.Condeno os autores ao 

pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas. O réu é isento de 

custas (item 2.14.5 da CNGC).Condeno as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios aos advogados da parte contrária, sendo que os 

autores pagarão 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa; 

e o percentual a ser pago pelo réu, a incidir sobre o valor da condenação, 

será definido por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, §4º, II do 

CPC/15). Vedada a compensação.Estando a presente sentença sujeita à 

remessa necessária, encaminhem-se os autos ao Eg. TJMT, ainda que não 

haja recurso voluntário.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018324-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por ENI LIMA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a antecipação dos 

efeitos da tutela para que seja restabelecido o benefício do auxílio doença. 

Conta a Requerente que vem sofrendo desde 2014 com sérios problemas 

de saúde, e por esta razão requereu o auxílio doença. Relata que ao 

chegar a perícia previamente agendada, foi informada pela médica perita 

que a perícia não poderia ser feita por ela, uma vez que a autora trabalha 

no mesmo frigorífico em que a médica perita atua como médica, e que 

deveria remarcar nova data em outra cidade para ser avaliada por outro 

médico. Aduz que não tem condições de se deslocar para outro município 

e que as perícias estão sendo agendadas somente para o ano q vem. 

Alega que não consegue mais desenvolver as atividades laborais, e que 

necessita do benefício previdenciário. 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 de a perícia médica ter apontado o nexo 

causal da doença alegada e a atividade laborativa exercida pela autora. 

Intimados a retificar ou ratificar os atos praticados, as partes ratificaram 

os atos. É o relatório. Decido. 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 a Requerente 

encontra-se atualmente incapacitada parcial e permanentemente para o 

labor (quesitos 3 e 4), razão pela qual se faz necessária a concessão de 

auxílio acidente. Ainda sobre o laudo pericial citado, em resposta ao 

quesito 5, o perito informa que “se pode estabelecer relação entre 

atividade laborativa atualmente desempenhada de refiladeira e patologias 

apresentadas em ombro direito, visto demanda de esforço físico 

moderado, movimentos repetitivos e estresse sobre ombro direito”, 

estabelecendo assim o nexo causal entre o labor exercido e a doença 

alegada. Portanto, constatada a presença de incapacidade parcial 

permanente, deve ser assegurado a Requerente o benefício de auxílio 

acidente. A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente: Art. 86. 

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 1997) § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá 

a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o 

disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até 

a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

Em que pese a Requerente não haver formulado o requerimento de auxílio 

acidente, as demandas previdenciárias permitem a flexibilização dos 

rígidos institutos processuais, devendo ser julgadas no sentido de 

amparar a parte hipossuficiente. Nesse sentido o entendimento do STJ em 

sede de recurso repetitivo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA 

DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER 

REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS 

DESPROVIDO. 1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da 

processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não 

se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, 

que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em 

conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem 

como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam 

judicialmente os benefícios previdenciários. 2. As normas previdenciárias 

devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da 

Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador 
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Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos 

previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte 

hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe 

garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se 

procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se 

aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas 

processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à 

prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como ocorre 

no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística 

civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao 

indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, 

diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. A concessão 

de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo 

individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à 

função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda 

geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o 

trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se 

constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, 

visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de 

contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da 

assistência social. 5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a 

inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e 

a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 

268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 6. 

Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

16/12/2015, DJe 28/04/2016) Com estas considerações, presentes os 

pressupostos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA para determinar a concessão de 

auxílio acidente, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final 

do presente feito. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão 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 e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTI contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter o 

Licenciamento 2018 do veículo FORD RANGER XLT, placa QBD3527, 

independente da quitação integral do parcelamento do IPVA e 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, bem como do parcelamento do débito 

de IPVA dos anos anteriores, 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. Além disso no que toca à 

exigência do pagamento de todo o IPVA dos anos anteriores também não 

tem razão a Impetrada em negar o licenciamento por esta razão, pois o 

parcelamento é benefício concedido pela própria Administração e não 

pode significar a impossibilidade de licenciar o automóvel. Caso assim o 

fosse o parcelamento do IPVA seria inócuo. 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) Não é o caso de suspender a exigência das multas, pois a 

Administração pode se utilizar dos meios cabíveis para sua cobrança, mas 

sim de não permitir a vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento 

das mesmas. Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o 

licenciamento 2018 do veículo FORD RANGER XLT, placa QBD3527, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, bem como da 

integralidade do IPVA, desde que esteja em dia com o parcelamento e 

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: 1034237-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALDO JOSE BARBOSA DOURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA, 

C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ALDO JOSÉ BARBOSA DOURADO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde pleiteia tutela antecipada de urgência no sentido de que o 

requerido, de imediato, efetue a promoção do autor a fim de que passe a 

integrar o quadro de terceiro-sargento da Polícia Militar, tendo em vista que 

possui os 13 anos de serviço exigidos pela Lei 10.076/2014; sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). O Requerente relata, 

em síntese, que ingressou na PM em 27/10/2003, por meio de concurso 

público para a graduação de soldado e que não havia à época 

regulamentação quanto ao plano de carreira do mesmo, o que só veio a 

ocorrer em 2014, por meio da Lei 10.076/2014, que dispôs sobre a 

promoção por antiguidade do autor. Alega que o Requerido ao realizar as 

promoções para fazer cumprir a referida Lei não fez constar nas mesmas 

que a promoção deve ter efeitos retroativos à data em que o requerente 

completou os nove anos exigidos pela legislação. Dessa forma, o autor foi 

promovido à cabo em abril de 2015, quando contava com 11 anos e 06 

meses de serviços prestados como soldado, ou seja, com 02 anos e 06 

meses a mais que o exigido pela legislação. Alega que em razão de tal fato 

tem tido prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual ingressou 

com a presente ação. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a 

relatar. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 

300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Analisando os argumentos 

despendidos pelo autor, com a documentação trazida aos autos, verifico 

não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por 

entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável 

que as normas que tratam do tema dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: 

Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. Pela leitura da norma que rege a promoção do autor 

verifica-se que para concorrer à promoção almejada existem diversos 

requisitos além do interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Tais 

requisitos são analisados pela Comissão de Promoção de Praças (CPP), 

nos termos da Legislação de regência (Lei 10.076/2014, arts. 4º e 6º). Em 

análise dos fatos narrados pelo autor e da legislação, por ora, não verifico 

ilegalidade nos atos administrativos atacados pelo Requerente. Portanto, 

está o ausente o requisito da fumaça do bom direito. Além disso, o autor 

não demonstrou o perigo da demora, haja vista que se encontra em 

atividade e não há qualquer urgência na promoção que pleiteia nestes 

autos. Ademais, caso a ação seja julgada procedente, a decisão tem 

efeito ex tunc, não havendo perigo para o resultado útil do processo. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a existência de Direito para o autor 

e de obrigação para o Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, somente o exame 

da sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos 

agentes públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste 

momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a 

produção de provas. A tutela antecipada possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a 

existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela 

antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 

300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão 

presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005115-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA GRACIANA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Controle de Processo de Veículos do Detran/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KEILA 

CRISTINA DE LIMA contra ato dito coator do GERENTE DE CONTROLE DE 

PROCESSO DE VEÍCULO DO DETRAN/MT, onde pleiteia a concessão de 

liminar para determinar a baixa do impedimento lançado sobre o veículo 

TOYOTA COROLLA GLI FLEX, placa NYF6869, cor prata, ano 2012/2013, 

visto que não restaria dúvida sobre a legalidade da aquisição do veículo e 

a documentação do mesmo. A impetrante relata que é proprietária do 

veículo mencionado e que adquiriu o mesmo da senhora Gecilda 

Senhorinha da Silva Bremenlamp, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Narra que a autoridade coatora realizou em 02/09/2015 um 

lançamento de impedimento administrativo sobre o veículo e que em 

13/06/2017 fez um pedido administrativo para que a Impetrada baixasse o 

referido impedimento. Afirma que, para viabilizar a análise do pedido a 

autoridade coatora procedeu a remessa do Certificado de Registro de 

Veículo – CRV, bem como da Autorização para Transferência de 

Proprietário de Veículo – ATPV, à 2ª Delegacia do Carumbé, a fim de 

realizar a perícia na documentação. A perícia na documentação do veículo 

foi realizada no dia 27 de março de 2018, tendo sido constatado, conforme 

Laudo Pericial n. 2.9.2018.31247-01 que a documentação é autêntica. 

Alega que a situação já se prolonga há mais de 2 anos e requer assim a 

baixa da referida restrição. Com a inicial vieram documentos. O processo 

foi inicialmente distribuído na Comarca de Várzea Grande, tendo havido 

decisão de declínio (ID. 13788958). É o que tinha a relatar. Decido. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, é necessária a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). A Lei do 

Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 

fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja deferida”. Analisando os argumentos despendidos pelo 

impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido liminar por entender ausente a fumaça 

do bom direito. Em princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da 

Impetrada, a qual demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu 

dever legal, exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. O 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao DETRAN (órgão executivo de 

trânsito do Estado) a função de cumprir a legislação e as normas de 

trânsito e fiscalizar e controlar o processo de reciclagem e suspensão de 

condutores, nos termos do art. 22, CTB: Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, 

fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente; Embora a autor afirme 

que a situação já se prolonga há mais de 2 anos, é certo que, conforme a 

mesma, o pedido administrativo se deu em 13/06/2017, tendo a Impetrada 
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tomado as providências cabíveis para atender à demanda, inclusive 

determinado a remessa do documento à perícia, conforme relato pela 

própria autora. É certo que em caso de ilegalidade o Poder Judiciário pode 

anular os atos administrativos, mas tal é exceção, não regra. Em se 

tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e legalidade são 

presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, produzir as provas 

necessárias para tanto. Pois bem. É cediço que o Poder Judiciário pode 

apreciar a legalidade dos atos administrativos, mas não o seu mérito. 

Neste sentido a jurisprudência do E. TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – 

VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O 

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos 

administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de 

legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com 

as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as 

decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo 

administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu 

aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se 

justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a 

legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir 

a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza 

sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por 

ilegal. (TJ/MT. Apelação nº 30040/2015. Rela. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves. Data de julgamento: 26/06/18). Assim, não verificada a 

ilegalidade de plano, até mesmo porque não restou claro que a restrição 

se deu tão somente pelas razões alegada, não cabe, a princípio, a 

anulação do ato administrativo em questão. A prova pré-constituída se 

mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando 

impossível averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a 

ilegalidade da restrição imposta pelo DETRAN-MT. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade da restrição em questão. Não seria razoável inversão do rito 

neste momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a 

produção de provas. A tutela liminar possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a 

existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de liminar 

da impetrante. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009795-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA (AUTOR(A))

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. DENAVIL FERREIRA FORTES ajuizou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que é 

servidor do mesmo e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que, 

quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente que os 

Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos 

têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. 

Desse modo, busca por meio do presente feito, a condenação do 

Requerido para incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a sua remuneração. Com a inicial juntou 

documentos. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

tempestiva ao ID. 13045012 com preliminar de prescrição. Com a 

contestação juntou documentos. Impugnação à contestação ao ID. 

15043899. As partes foram intimadas sobre provas e nada postularam. 

Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua 

intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida 

nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC. Inicio a análise pela preliminar levantada pelo 

Requerido: prescrição. Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda 

Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 

06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim 

preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição 

quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e 

órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 
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parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, o 

requerente é servidor público do Município de Cuiabá. É sabido que a 

carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi organizada e 

estruturada por meio das Leis Complementares nº 93/2003 e 94/2003, ou 

seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa 

de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV 

e dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 2007, 

com reestruturações e ganhos financeiros para os servidores do 

Município de Cuiabá. Revela-se, limpidamente, que foi promovida a 

estruturação da carreira (em 2003 e novas reestruturações nos anos 

seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos termos do 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o termo inicial a 

ser considerado para fins de análise do direito a diferença da URV. Se 

com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram diferenças a 

serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a distribuição 

do presente feito em 2017 e a data em que a Lei de 

estruturação/reestruturação passou a vigorar (2003), transcorreu lapso 

temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2017, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021521-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MARINHO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pelo Impetrante ao ID. 14212547 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, que move WALLACE MARINHO DO 

NASCIMENTO contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/MT. Tendo 

em vista que ainda não houve a citação, não há óbice à homologação do 

pedido sem o consentimento do Impetrado. Dessa forma, com fulcro no 

Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033887-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

OTAVIO DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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:Vistos. Faculto ao Requerente emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o valor da 

causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao 

benefício econômico que o Requerente pretende auferir com a demanda 

que também deverá ser previamente calculada (simples cálculo). Mesma 

oportunidade autorizo a juntada de documentos que atestem o estado 

atual de hipossuficiência do requerente para fins de acesso a justiça 

gratuita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034300-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

ALBERTO PAULO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)
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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: Assim, diante da incompatibilidade entre o 

valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e considerando 

o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao 

fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, 

oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033035-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

DARLY DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Vistos. Faculto ao autor emendar a inicial, 

corrigindo o valor dado a causa, que não corresponde ao benefício 

econômico vindicado, sendo certo que seu pedido genérico em se arbitrar 

indenização por danos morais, não tem o condão de exacerbar o 

"quantum" indicado, sendo certo que o valor requerido à título de 

indenização é o de R$ 24.352,96. Da mesma forma, e em sendo retificado 

o valor dado a causa, faculto-lhe comprovar adequadamente a sua 

hipossuficiência e impossibilidade financeira em arcar com as custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento do seu pedido de 

justiça gratuita, ficando desde já facultado o recolhimento das custas 

processuais em até 06 vezes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033106-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RONDON DE ASSIS (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Vistos. Faculto a autora emendar a inicial, 

corrigindo o valor da causa arbitrado em R$ 160.812,46, quando o 

benefício econômico almejado se limita em R$ 24.352,96, excluindo o valor 

hipotético indicado como a ser recebido por danos morais. Da mesma 

forma, faculto-lhe comprovar adequadamente a sua situação de 

miserabilidade, com vias ao pagamento das custas e despesas 

processuais, que podem ser solvidas em até 6 parcelas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033108-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

WANESKA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Vistos. Faculto a autora emendar a inicial, 

corrigindo o valor da causa arbitrado em R$ 160.812,46, quando o 

benefício econômico almejado se limita em R$ 24.352,96, excluindo o valor 

hipotético indicado como a ser recebido por danos morais. Da mesma 

forma, faculto-lhe comprovar adequadamente a sua situação de 

miserabilidade, com vias ao pagamento das custas e despesas 

processuais, que podem ser solvidas em até 6 parcelas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033786-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

EZIDIO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: istos. Faculto a emenda da inicial, para que 

o autor corrija o valor dado a causa, tendo como norte os termos do artigo 

292, CPC. No mesmo prazo. deverá comprovar suficientemente a sua 

miserabilidade, que convença este julgador da impossibilidade de solver as 

custas e despesas processuais, que inclusivem podem ser parceladas em 

até 6 vezes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033906-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

NEUZA APARECIDA GIMENEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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. Vistos. Faculto a parte Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o 

valor da causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao benefício econômico que o Requerente pretende auferir 

com a demanda que também deverá ser previamente calculada (simples 

cálculo). Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034033-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE LARA PINTO (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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.Vistos. Faculto a parte Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o 

valor da causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao benefício econômico que o Requerente pretende auferir 

com a demanda que também deverá ser previamente calculada (simples 

cálculo). Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034158-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))
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ELENICE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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 Vistos. Faculto a parte Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o 

valor da causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao benefício econômico que o Requerente pretende auferir 

com a demanda que também deverá ser previamente calculada (simples 

cálculo). Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034210-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

MARILENE RONDON DO VALE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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. Vistos. Faculto a parte Requerente 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando corretamente o 

valor da causa, atentando-se que o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao benefício econômico que o Requerente pretende auferir 

com a demanda que também deverá ser previamente calculada (simples 

cálculo). Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010972-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER API (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: Isto posto, conheço dos Embargos de 

Declaração, por que tempestivos, e, no mérito, dou-lhe provimento, apenas 

para sanar a omissão apontada com base na fundamentação posta ao 

longo desta decisão, REVOGO a sentença prolatada id. 14649050, para 

que não surtam mais os efeitos jurídicos nela contido. Via de 

consequência, reconheço e declaro, a incompetência absoluta deste juízo 

para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, 

determinando a remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do 

art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Prossiga-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032738-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REFATTI (IMPETRANTE)

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

 

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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo, declinando da competência para 

processar e julgar o feito em favor do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, determinando a remessa dos autos àquela Corte para 

regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033023-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA JUVENIZ (AUTOR(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032867-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ELISETE SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033449-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ISMAILSON ANDRADE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 
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magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033504-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI (AUTOR(A))

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034341-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

EVANI DA CRUZ NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028166-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA BATISTA SERRA (IMPETRANTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a reiteração da 

intimação da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Novo Paraíso, 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:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004660 Nr: 25392-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES DE ARAUJO - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Intime-se as parte acerca do laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 907625 Nr: 35311-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDY BELÉ, LUCIA LUIZA DE ANDRADE TAKEUTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA 

ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

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

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 823433 Nr: 29539-51.2013.811.0041

 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: NS2. COM INTERNET S/A, NS2. COM INTERNET S/A, 

NS2. COM INTERNET S/A, NS2. COM INTERNET S/A, NS2. COM INTERNET 

S/A

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, RICARDO EJZENBAUM - OAB:206365/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)declarar a inexistência de 

relação jurídico-tributária que obrigue a Requerente ao pagamento do ICMS 

em favor do Estado de Mato Grosso nos moldes do artigo 216-M-1 do 

Decreto nº 1.944/89, do artigo 2º da Lei nº 9.226/06 e do artigo 398-Z-5 do 

RICMS/MT;b) reconhecer o direito da Requerente de não ter suas 

mercadorias apreendidas ou retidas pelo fisco quanto destinadas a 

consumidor final não contribuinte do imposto;c) proibir a Fiscalização 

Estadual de impor o encargo de depositário fiel aos consumidores das 

autoras e às empresas transportadoras;d) e, por fim, declarar inexigível o 

crédito tributário relativo ao ICMS exigido pelo Estado de Mato Grosso, 

garantindo assim o direito da Requerente de remeter suas mercadorias 

aos seus consumidores finais mato-grossenses sem se submeterem à 

tributação na forma da legislação local, mas sim em atenção exclusiva ao 

quanto determinado no artigo 155, II, § 2º, VII, alínea “b” da Constituição 

Federal, observando-se, por óbvio as alterações introduzidas pela 

Emenda Constitucional nº 87/15, após a sua vigência.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas processuais (fls. 79/82) e de 
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honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo 

Civil.Decisão não sujeita ao reexame necessário por força da disposição 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 9 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 764450 Nr: 17099-57.2012.811.0041

 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: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARLOS DA SILVA, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT, RUBI FACHIN - OAB:

 CERTIFICO que a Central de Conciliação e Mediação da Capital designou o 

dia 22 de outubro de 2018, às 10:30 horas, para a sessão de 

mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 22 de outubro de 

2018, às 10:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815191 Nr: 21645-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE EPIFANIA SEBBA, DENISE 

APARECIDA SEBBA TOLEDO, MARCO AURÉLIO SEBBA, ARMINDO SEBBA 

FILHO, CIDADE VERDE COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS, 

MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS LT, ITAVEMA TRUCKS 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, DECIO JOSE MATTOS DE OLIVEIRA, 

CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI, DINAH ZANGARI MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17.992/MT, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

17992-O

 Vistos.

Certifique-se acerca de efetiva citação de todos os réus que compõem o 

polo passivo da demanda.

Após, conclusos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 334411 Nr: 4971-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT, JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - OAB:10.435/MT, 

NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Sendo assim, constatado o erro na elaboração dos cálculos dos valores 

devidos pela Municipalidade, determino o retorno dos autos à Contadoria 

Judicial para realizar nova feitura de cálculos, agora modulados nesta 

decisão nos parágrafos anteriores. Com o retorno do novo memorial de 

cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se 

for o caso, posterior prolação da sentença homologatória no feito 

executório.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Ás 

providências. Cuiabá-MT, 9 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 821574 Nr: 27763-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, CÂMARA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a ilegitimidade passiva ad 

causam das autoridades apontadas como coatoras e, por corolário, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se, com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 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 Ordinária nº 30820-71.2015.811.0041

Requerente: Ana Maria Pessoa Ribeiro

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Anamaria Pessoa Ribeiro 

em face do Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá e Paulo Roberto 

Ribeiro, pugnando pela concessão do tratamento médico para a moléstia 

da qualquer é portador.

 Antecipação de tutela deferida.

Ao final, o Requerente pugna pela desistência da ação, não contando com 

a discordância dos Requeridos.

Isto posto, em não havendo insurgência expressa da parte Requerida, 

homologo a desistência vindicada pela Requerente, para que produza 

seus efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, 

na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

P.R.I.

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.: 884008 Nr: 19221-72.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação ministerial de fls. 196/200, bem como 

os documentos que a instruem, ad cautelam, suspendo o presente 

processo em razão da prejudicial externa consistenta na Ação nº 

55109-05.2014.811.0041 (Código 940898), em trâmite na Vara 

Especializada de Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, na 

qual se discute a validade dos títulos discutidos na presente ação, o que 

faço com fundamento no artigo 313, V, a, do CPC.

Após o decurso do prazo previsto no artigo 313, § 4º, do CPC, voltem-me 

os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 936569 Nr: 52867-73.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA, JUARES ANTONIO 

BATISTA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE, FÁBIO 

FIRMINO LEITE JÚNIOR, FABÍOLA ABREU LEITE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - 

MT - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN DE 

FIGUEIREDO - OAB:6581

 Vistos.

Declaro minha suspeição superveniente para analisar e decidir o presente 

feito, por motivo de foro íntimo.

Ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 267919 Nr: 1149-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE, NILSON NEI NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

 Processo em ordem, conclusão desnecessária.

Prossiga-se o feito dando integral cumprimento a senteça homologatória 

de fls 338/338-verso.

Às providências cabivéis da escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1030290 Nr: 36924-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO GONÇALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as parte acerca do laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 723082 Nr: 18660-53.2011.811.0041

 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: FRANCISCO EUDENI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:13611/MT, LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18.838/MT, THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - 

OAB:17807/O, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por 

invalidez a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do benefício 

previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), 

devendo as eventuais parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de 

juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas.

Considerando a procedência do pedido de concessão da aposentadoria 

por invalidez, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 

3º, I, do CPC).

Decisão sujeita à remessa necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1007647 Nr: 26622-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FLORES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

 Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032096 Nr: 37771-81.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897067 Nr: 27612-16.2014.811.0041

 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: ISAIAS RIBEIRO OLIVEIRA, IEDA LOPES DE SOUZA 

SANTOS, JOÃO MONT SERRAT SPINDOLA, JOSE MARCELO DO PRADO, 

JOSE ALCANTARA FILGUEIRA, JOSE PEREIRA BORGES, JUSSARA 

XAVIER DA FONSECA, JUZENY JOSE DO NASCIMENTO, JOADIR 

SANTANA BARBARA, JOSE SOARES DE SOUZA

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

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) É o breve relato. Fundamento e decido. Como é cediço, os Embargos 

de Declaração tem por escopo sanar a existência de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contido na decisão judicial, 

admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do julgado, caso 

configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios citados. 

Apesar das razões postas pelos Embargantes, entendo como não 

evidenciada a omissão alegada, o que revela o seu nítido propósito de 

rediscutir os termos da decisão que lhes foi desfavorável, pretensão que 

extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo 

ser dirimida pela via recursal adequada ao caso. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS 

NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. 

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. 

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, 

contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não 

servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 

04/05/2017) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 998709 Nr: 22905-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PROCON MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

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

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BOTTER ZANARDI - 

OAB:23928/A

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790652 Nr: 44704-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 10 (dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o 

depósito, expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em 

favor do expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 09 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1029859 Nr: 36725-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLENE DE QUEIROZ 

GONÇALVES - OAB:20.531, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 10 (dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o 

depósito, expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em 

favor do expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 09 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031878-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO CLARO DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031878-87.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: RIO CLARO DIESEL LTDA 

IMPETRADO: FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por RIO CLARO DIESEL LTDA 

em face de ato supostamente ilegal praticado pelos FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SEFAZ/MT. A impetrante aduz, em síntese, que teve 

lançado contra si um Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal - 

ACCCF, sob o nº 380.155/54/28/2018, em virtude da emissão do TAD 

1.135.167-0 no valor de R$ 45.728,12, pretendendo o Fisco exigir crédito 

tributário a título de ICMS e penalidade. Afirma que o ente tributante emitiu o 

aviso de cobrança alegando em que os documentos que acompanhavam a 

mercadoria não eram idôneos, infringindo, desse modo, os arts. 2º e 3º; 

art. 72, I; art. 95 e art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 

2.212/2014 c/c art. 35-A e art. 11, § 2º, inc. I, da Lei 7098/1998. Assera 

que, no entanto, essa autuação é indevida porque os bens não estavam 

desacompanhados de nota fiscal, além de não ter ocorrido nenhuma 

situação dolosa a justificar essa autuação, pois o ICMS da operação já 

havia sido recolhido, por meio de substituição tributária. Que a penalidade 

lançada também não é devida tendo em vista a sua desproporcionalidade 

e ausência de previsão legal. Sustenta que manejou o Pedido de Revisão 

nº 5528741/2018, para discutir administrativamente o crédito exigido, 

todavia, o seu pedido foi inadmitido pela Autoridade Administrativa, ao 
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argumento de que o Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal - ACCCF 

não pode ser impugnado. Assim apresentou novo Pedido de Revisão nº 

5533687/18, que também foi inadmitido, sob o argumento de 

intempestividade. Afirma que o objeto que estava sendo impugnado era o 

TAD, porém apenas quis demonstrar que já existia um ACCCF referente ao 

crédito, portanto pelo princípio da fungibilidade a Autoridade deveria ter 

recebido o pedido de revisão aviado, caso contrário, deveria ter sido 

notificada para regularizar a petição do pedido de revisão apresentado. 

Alega que as Autoridades Administrativas aguardaram o final do prazo 

para inadmitir o primeiro pedido de revisão justamente visando 

impossibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório, todavia há de se 

considerar que o primeiro pedido de revisão foi oferecido dentro do prazo 

legal. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja determinado 

que a autoridade coatora receba e examine o Pedido de Revisão nº 

5528741/2018 e, consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária 

inserida no TAD nº 1.135.167-0, até o julgamento final deste mandado de 

segurança; É o relatório. Fundamento e decido. Para o deferimento de 

liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a 

demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum 

in mora.” Conforme relatado, o presente writ visa que seja determinado o 

processamento do Pedido de Revisão formalizado sob o nº 5528741/2018, 

mediante o afastamento da recusa de admissibilidade da impugnação 

citada, bem como para que seja suspensa a exigibilidade do crédito 

questionado naqueles autos. Pois bem. O art. 1.026 do RICMS do Estado 

de Mato Grosso apresenta rol de documentos impugnáveis, senão 

vejamos: “Art. 1.026 Este capítulo dispõe sobre o processo de 

conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto 

pelo sujeito passivo quanto ao lançamento tributário, respectivas 

penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes 

instrumentos: I – Aviso de Cobrança Fazendário, previsto no artigo 961 

destas disposições permanentes; II – Notificação de Lançamento, prevista 

no artigo 962 destas disposições permanentes; III – Documento de 

Arrecadação previsto no artigo 964 destas disposições permanentes, 

ressalvado o preconizado no artigo 1.027; IV – Termo de Apreensão e 

Depósito previsto no artigo 966 destas disposições permanentes; V – 

Termo de Intimação previsto no artigo 965 destas disposições 

permanentes. VI – Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de 

Mercadorias, previsto no artigo 967-A das disposições permanentes; VII – 

Termo de Notificação no Trânsito de Bens, previsto no artigo 967-B das 

disposições permanentes.” Nota-se que a legislação em comento 

estabeleceu que são admitidos os Pedidos de Revisão que visam impugnar 

o Aviso de Cobrança Fazendário que se equivale àquele impugnado pela 

ora impetrante, denominado Aviso de Cobrança de Conta Corrente Fiscal – 

ACCCF - nº 380.155/54/28/2018. Outrossim, a impugnação administrativa 

visa atacar o próprio TAD nº 1.135.167-0, que também é instrumento 

impugnável inserido no rol acima transcrito, o que reforça a presença do 

fumus boni iuris necessário para a concessão da medida pleiteada. Por 

conseguinte, uma vez sendo processado o Recurso Voluntário 

apresentado pela impetrante e perante o Conselho de Contribuintes, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele questionado é medida 

natural e automática, tendo por base o art. 151, inc. III, do CTN, estando 

também em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Outrossim, no presente caso não se 

verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em 

desconstituição do crédito tributário questionado, eis que possui natureza 

temporária, não implicando em prejuízos ao ente público. Isto posto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar o recebimento e 

processamento do Pedido de Revisão nº 5528741/2018 , até o julgamento 

da demanda. Notifique-se a autoridade coatora para que preste 

informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2018. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020379-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora para que 

abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca Honda Civic 

LXR, ano/modelo 2014/2015, placa QBC 0347, cor Cinza, chassi 

93HFB9640FZ201094, Código Renavam 01015163960, 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: 1024418-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA (ADVOGADO(A))

DANIELLA GUIMARAES DIAS FRANCA (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)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora para que 

abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca 

HYUNDAI/HB20S, 1.6 COMF, BRANCA, ANO 2014 e MODELO 2015, 

CHASSI nº 9BFGXXLD2JBD89649, Renavam 125819269, PLACA 

NPL-5004, 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: 1027159-96.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE PAULA E SILVA (IMPETRANTE)

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora para que 

abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca Fiat Palio, 

ano/modelo 2009/2010, placa NPQ 8068, cor prata, chassi 

9BD17164LA5546121, Código Renavam 00177945923, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026771-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARSON RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023303-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VENCESLAU DE MATOS DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1013873-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODIVA DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

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: 1009573-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADIR GUOLLO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018587-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DOS SANTOS MALVAO (EXEQUENTE)

DAMARIS ALVES CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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: 1017846-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO SAMPAIO (AUTOR(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(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: 1015850-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE LOPES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(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: 1015883-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR(A))

CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)
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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: 1004259-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO QUISSINI (AUTOR(A))

TATIANE SIMONE DE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA (AUTOR(A))

MONICA REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GISLANIA MACIMO VASCONCELOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

CASSIA FARIA LOBO (AUTOR(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RODRIGO NOVAIS DE MENEZES (AUTOR(A))

LIRYS CAZANGI (AUTOR(A))

BEATRIZ PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

SUELEM RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

GESIEL GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

ROBELIA MARIA MARTINS SANTANA (AUTOR(A))

ANTONIO RODRIGUES JOAQUIM JUNIOR (AUTOR(A))

IVANEIDE DIAS DE JESUS (AUTOR(A))

SIRLENE MENDES GOMES (AUTOR(A))

MARIADNA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

GENI MARTA TOMAZ (AUTOR(A))

NIVALDO ROMKO (ADVOGADO(A))

SENILDA CHAGAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

HELOISE DE SOUZA OLIVEIRA CORONEL (AUTOR(A))

MACDONE RAMOS NEVES (AUTOR(A))

SELIA MARIA SABINO DE SOUSA (AUTOR(A))

JONATHAN DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

ANGELICA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

EVAILDA DE FATIMA DOS SANTOS SENE (AUTOR(A))

VERANILCE BRAGA SILVA (AUTOR(A))

HELLYS MARIA MORENO SILVA (AUTOR(A))

SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO (AUTOR(A))

GLAUCIE GISLAINE MEDINA BELJAK SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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: 1021429-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPELETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001560-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES (ADVOGADO(A))

GINISLEIDY LAURA DE FIGUEIREDO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024394-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JURANDIR DA COSTA (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031271-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA CUNDA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

NHLOG LOGISTICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

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: ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

reconheço a presença do fenômeno da litispendência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e arquivem-se os 

autos com as devidas 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017566-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE SOCORRO DE ARAUJO AMORIM (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, acolho a prescrição quinquenal, e 

extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$500,00 (art. 85, § 8o do CPC)., respeitada a gratuidade da justiça. Não 

havendo recurso voluntário, arquive-se. P.R.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: 1010275-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CANDIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 fundamentação supra, 

afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à 

autoridade coatora que proceda com o seja determinada à autoridade 

coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo 

NISAN/MARCH 10SV, PLACA QBF 5231, COR: PRATA, ESPÉCIE: 

PASSAGEIRO, RENAVAM N. 01037845983 de propriedade do Impetrante 

(ID nº 13373779), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame 

necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1023918-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES (ADVOGADO(A))

GAIA COSMETICOS 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018576-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019301-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SPAGNOL (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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: 1016649-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

VILSON MIGUEL VEDANA (AUTOR(A))

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007467-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO GALLON (REQUERENTE)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1020109-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH PEREIRA TORRES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DA SILVA MARINHO (ADVOGADO(A))

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL (ADVOGADO(A))

LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (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: 1014550-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARLA FORMIGA RIBEIRO (AUTOR(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(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: 1004931-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE (AUTOR(A))

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CORREA DA COSTA (RÉU)

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 
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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: 1004008-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

ADEVALDO ROSA DE LIMA (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: 1006492-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MENDES CUNHA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(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: 1026548-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA HELENA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(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: 1017838-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MACIEL PEREIRA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(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: 1018943-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS (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: 1018539-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021884-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1017756-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006228-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON AUXILIADOR DA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

ANTONIO LAURO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1027770-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024019-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 1006917-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

DANIEL PUGA (ADVOGADO(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: 1023859-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR(A))

RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. (AUTOR(A))

RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA (AUTOR(A))

RUBENS ANTONIO ALVES (ADVOGADO(A))

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES (ADVOGADO(A))

SELMARA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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: 1037335-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR(A))

DANIEL MARCELINO (ADVOGADO(A))

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES 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.: 1051194 Nr: 47010-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

(PROCURADOR ESTADO) - OAB:30035

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 973933 Nr: 11195-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO INAMAN MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS pleiteados, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1026721 Nr: 35181-34.2015.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE DE 

TRANSPORTADORA - GECT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, DENEGO A 

SEGURANÇA.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 740246 Nr: 36949-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao 

Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a 

incapacidade parcial e temporária.Condeno, também, o Requerido ao 

pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a 

cessação indevida até o restabelecimento do benefício, respeitada a 

prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da 

caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente 

corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral 

dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, 

conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase 

de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessár io ,  consoante determina o  ar t .  496,  I ,  do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 813292 Nr: 19769-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO FRAZÃO DE ALMEIDA

 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: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO N°: 19769-34.2013.811.0041

CÓDIGO: 813292

Vistos, etc.

Verifico que conforme petição de fls. 207/209 a parte executada 

manifesta sua concordância quanto ao pedido de cumprimento de 

sentença apresentado pelo exequente.

Desta feita, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 201, para 

que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Após, determino a Secretária Unificada da Fazenda Pública que expeça a 

devida requisição do ofício-precatório, nos termos do art. 535, §3º, I, do 

NCPC/2015, expedindo-se o necessário.

 Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 820346 Nr: 26588-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO AD CUNHA 

MARANHÃO - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM.PROCESSO: 26588-84.2013.811.0041CÓDIGO: 

820346DESCUMPRIMENTO!URGENTE!Vistos, etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento da ordem 

exarada em sentença, fls. 138/140, o qual determinou ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, que restabeleça o benefício do auxílio-doença 

por acidente do trabalho, ao Requerente ANTONIO EZEQUIEL 

PINHEIRO.Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte:“Art. 139. O 

juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniáriaAssim sendo, diante do descumprimento da tutela de 

urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.Cuiabá/MT, 08 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 230700 Nr: 238-06.2006.811.0041

 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: FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FABIANO MEIRA - 

OAB:0634/MT, FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - 

OAB:5037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 230700

Vistos, etc.

Tendo em vista o julgamento dos Embargos em apenso, em que houve o 

reconhecimento de excesso de execução, determino a remessa do feito à 

Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos da sentença de fls. 

126/135.

Após, vindos os autos da Contadoria, cls. para homologação e posterior 

expedição do Ofício Requisitório.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 980570 Nr: 14358-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE 

DA CONTA CORRENTE FISCAL - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 400518 Nr: 33299-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANUTA FLORA VALIM, CARLOS ALBERTO BARROS, 

CARLOTA VILELA DE ALMEIDA, CARMELINDA PEREIRA DA SILVA 

MARTINS, CARMELITA BENTO LUZ, CARMELITA CAVALCANTE DE 

MORAES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MT, CARMELITA GONÇALVES ALMEIDA, CARMELITA LEAL DA 

ENCARNAÇÃO, CARMELITA PINHEIRO DA SILVA, CARMEM ALICE 

CHAVARELLI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 434936 Nr: 13832-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS CHIQUETO PRATINHA, MARIA DE 

JESUS MOURA, MARIA DE LOURDES ALONSO BOTURA, MARIA DE 

LOURDES AMORIM COELHO, MARIA DE JESUS PEREIRA DE CARVALHO, 

MARIA DE LORDES GONÇALVES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA DE LOURDES BICUDO DA 

SILVA, MARIA DE LOURDES ARAUJO, MARIA DE LOURDES ARCANJO DE 

AMARAL, MARIA DE LOURDES CAMPOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949725 Nr: 60178-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LIMA BUENO

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 728892 Nr: 24849-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de moraes furlanetti - 

OAB:OAB/MT 14361, Victor Humberto da Silva Maizman - 

OAB:4501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 859745 Nr: 1553-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:9059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Intime-se as parte para se manifestarem acerca do retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 416882 Nr: 4448-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR COSTA AGUIAR, ROSIANE DA SILVA 

FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 855503 Nr: 57933-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIA DE ARRUDA

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

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

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

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

SANTOS - OAB:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o retorno dos autos 

da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 333702 Nr: 4296-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO 

DA SEFAZ-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o retorno dos autos 

da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 742668 Nr: 39571-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYALU NEPONCENO DE OLIVEIRA GALLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o retorno dos autos 

da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 856503 Nr: 58804-98.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS 

CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S. CORBELINO - OAB:5.037

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

 CÓDIGO: 856503

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS 

CORBELINO, objetivando a o reconhecimento de excesso de execução.

A parte embargada impugnou os Embargos.

É o necessário relato.

 Fundamento.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante, vez 

que há excessiva cobrança na execução em apenso, cód. 230700.

Isso porque, com relação aos danos materiais, a exequente computou 

juros de 1% ao mês, compostos, sendo que o correto é simples. Ademais, 

computou multa de 2% e honorários de 2%, sendo que ambos são 

indevidos, não constam da sentença de fls. 126/135 dos autos principais, 

cód. 230700.

Quanto aos danos morais, a exequente computou juros de 2% ao mês, 

compostos, enquanto que o correto é de 1% ao mês, simples. Ademais, 

computou multa de 2% e honorários de 2%, sendo que ambos são 

indevidos, não constam da sentença de fls. 126/135 dos autos principais, 

cód. 230700.

Assim sendo, diante da existência de ERRO NOS CÁLCULOS, os mesmos 

devem ser refeitos, para se extirpar o excesso de execução.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO OS 

EMBARGOS, julgando-os procedentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do NCPC, para reconhecer excesso na execução em apenso (cód. 

230700).

A atualização dos valores devidos será feita nos autos principais, cód. 

230700.

Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado 

destes Embargos e arquive-se.

Condeno a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, ficando a cobrança suspensa 

por força da gratuidade da justiça.

Translade-se cópia desta decisão para a Execução em apenso (cód. 

230700).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1059175 Nr: 50617-33.2015.811.0041

 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: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E 

TRASPORTE LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1030154 Nr: 36849-40.2015.811.0041

 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: JOSÉ LAURO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Ante o mandado de intimação negativo do autor, Impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar seu patrono para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo Legal, bem como, fornecer endereço atualizado 

do mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 856503 Nr: 58804-98.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS 

CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S. CORBELINO - OAB:5.037

 Vistos em correição.

 Abro vistas ao Ministério Público para que se manifeste nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025752-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1025752-21.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: TRANSRIO TRANSPORTES RIO 

VERMELHO LTDA IMPETRADO: SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Transrio – Transportes Rio Vermelho Ltda., nos autos qualificado, impetra 

o presente Mandado de Segurança Com Pedido de Medida Liminar contra 

ato indigitado coator do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 2017474832 bem como do efeito de seu protesto. 

Aduz, em síntese, que tece lançado contra si Aviso de Cobrança Fiscal nº 
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65371/54/2017, no valor de R$186.921,59 (Cento e oitenta e seis mil e 

novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), o qual foi 

inscrito em dívida ativa e protestado em cartório. Alega que o fato gerador 

do crédito se deu em abril de 2008, sendo que o somente foi constituído na 

data de 21.03.2017, 13 (treze) anos depois, estando, pois, decaído. No 

mérito, pugna pela confirmação da liminar. Junta documentos. Em síntese, 

é o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente cumpre 

salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida 

como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento 

acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de 

dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o 

ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito do 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese, busca a parte 

Impetrante a medida liminar para o fim de suspender a exigibilidade da CDA 

nº 2017474832 bem como do efeito de seu protesto. Tratando-se de 

medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda 

pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in 

verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – 

moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e 

os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No 

caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do 

supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido 

(inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo 

conferido ex vi legis ao ora impetrante contra qual o impetrado, não pode 

se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de Freitas: “Prevista 

em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição 

de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos 

da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um 

direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe 

pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda. (in Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original). No 

caso em exame, verifica-se que o impetrante não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do montante integral do débito 

discutido. Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do 

crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Quanto à possibilidade de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de 

medida liminar (inciso IV do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de liminar deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 

fumus bonis iuris e periculum in mora. Assim, para que a suspensão da 

exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 

151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que, 

não se verifica nestes autos, neste momento processual, ao passo que o 

crédito tributário foi constituído no dia 06.10.2008, podendo vir a ser 

cobrado a partir do exercício seguinte, contudo, em virtude de decisão 

judicial (MS 577/2009) a exigibilidade ficou suspensa entre 14.10.2009 até 

21.03.2017, momento em que o prazo decadencial voltou a fluir, 

inocorrendo, desta feita, a decadência. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Após, colha-se 

parecer do Ministério Público no de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002544-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002544-76.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1. 

De conformidade com o disposto no art. 1010, seus incisos e parágrafos, 

do Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se a parte apelada para 

apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ato 

sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 09 

de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. A 

apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: 

I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do 

direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 

IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado 

interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000687-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EMBARGANTE)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000687-92.2016.8 .11 .0041 EMBARGANTE:  SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc... 1. De conformidade com o disposto no art. 1010, 

seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015[1], 

intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se o feito ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo 

de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a 

exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de 

decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o 

apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades 

previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034161-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAUL JO PERK (IMPETRANTE)

ADOLFO ARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1034161-83.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PAUL JO PERK IMPETRADO: 

Secretário de Estado de Fazenda Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars movido por Paul Jo 

Perk, em desfavor do Secretário de Estado de Fazenda. 2. De acordo com 

o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 3. 

Desta forma, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a impetrante providencie a regularização correta 

do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC), ou requeira o que entender 

de direito. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021571-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DERENIEVICKI (ADVOGADO(A))

RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021571-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RADIANTE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que no id nº 14300544 houve decisão 

deste Juízo em que determinou a suspensão dos créditos tributários 

constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) nº 20181232 e 

2018714808, a sustação do protesto nº 31608, do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá, no valor de R$6.824,00 (seis mil e oitocentos e vinte e quatro 

reais), datado de 12.06.2018, referente a CDA nº 20181232, bem como 

para que o requerido se abstivesse de exigir ICMS sobre a transferência 

de mercadorias realizadas entre os estabelecimentos matriz e filial ou 

entre filiais da requerente, além do que não promovesse protesto dos 

valores e expedisse certidão positiva com efeitos de negativa de débitos 

tributários, até ulterior deliberação, decisão esta que foi objeto do Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1010381-43.2018.8.11.0000 junto ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual indeferiu o pedido 

liminar e manteve o decisum deste Juízo, como se vê no id nº 15775736. 

Conforme petitório de id nº 15775726, a requerente informa que foi 

surpreendida com avisos de cobrança de débitos relativos a ICMS sobre a 

transferência de mercadorias entre matriz e filial, apontando novas 

inscrições em dívida ativa, tendo sido levados a protesto, que, contudo, 

estavam com a exigibilidade suspensa pela decisão liminar de id nº 

14300544, ou seja, descumprindo-a. É o Relatório. Fundamento. Decido. 

Pois bem, estando plenamente em vigor a decisão liminar de id nº 

14300544, inclusive, devidamente mantida em sede liminar pelo E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1010381-43.2018.8.11.0000, não há falar-se em protesto 

da CDA nº 2018714808, esta delineada na citada decisão de id nº 

14300544 e da CDA .nº 2018796245, inscrita posteriormente a decisão, no 

entanto com a sus exigibilidade já suspensa. Assim sendo, determino a 

suspensão da exigibilidade da CDA nº 2018796245 bem como de seu 

respectivo protesto, com protocolo nº 52335, no valor de R$23.560,10 

(vinte e três mil e quinhentos e sessenta reais e dez centavos), do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá, além de reiterar os termos da decisão de id nº 

14300544, que vigora em sua totalidade, até ulterior deliberação. Seguem 

informações do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1010381-43.2018.8.11.0000, em separado. Intime-se e cumpra-se, com 

urgência. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034218-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (ADVOGADO(A))

M. ANTONIO DE MATOS EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1034218-04.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: M. ANTONIO DE MATOS EIRELI 

IMPETRADO: CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança Com Pedido Liminar Inaudita Altera Parte, movido 

por M. Antônio de Matos Eireli, em desfavor do Agente de Tributos 

Estaduais, Sr. Cláudio Farias Miranda. Após análise do mandamus, 

verifica-se que a competência para processar e julgar o presente feito é 

de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo 

fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débitos 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões 

acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, 

procedendo-se as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002393-13.2016.8.11.0041 AUTOR(A): COFCO INTERNACIONAL BRASIL 

S.A. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora pugna pela suspensão do protesto da 

CDA nº 20173367, alegando que tal débito está com a exigibilidade 

suspensa, nos termos da decisão do id nº 521348, estando o requerido 

descumprindo ordem judicial. 2. No entanto, para apreciação do pleito, 

necessário se faz que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de 

Dívida Ativa, com o fim de demonstrar a origem do débito. 3. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para, querendo, trazer ao feito a Certidão de 

Dívida Ativa nº 20173367, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016669-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (AUTOR(A))

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016669-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL 

LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora pugna pela suspensão da exigibilidade 

da CDA nº 20183779. 2. No entanto, para apreciação do pleito, necessário 

se faz que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida 

Ativa, com o fim de demonstrar a origem do débito. 3. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para, querendo, trazer ao feito a Certidão de 

Dívida Ativa nº 20183779, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016679-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016679-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL 

LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora pugna pela suspensão da exigibilidade 

da CDA nº 20183778. 2. No entanto, para apreciação do pleito, necessário 

se faz que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida 

Ativa, com o fim de demonstrar a origem do débito. 3. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para, querendo, trazer ao feito a Certidão de 

Dívida Ativa nº 20183778, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

JULIANO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001800-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANO ANTONIO RIBEIRO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fsical Com Pedido de Tutela 

Provisória, proposta por Juliano Antônio Ribeiro, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando tutela de evidência ou urgência objetivando a 

suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017474792 bem como a sustação 

do protesto da mencionada CDA, sob o protocolo nº 10040199, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá. Aduz que o requerente recebeu intimação nº 

248047/54/28/2017, com a finalidade de requerer esclarecimento sobre 

declaração de imposto de renda do exercício de 2011, ano-calendário 

2010, cujo fato gerador foi a doação realizada pela Sra. Wladia Athen de 

Almeida, residente e domiciliada no estado de São Paulo. Aponta que 

doação foi para o requerente adquirir imóvel, tendo sido declarado no 

imposto de renda, além do mais, a cobrança do montante de R$3.467,54 

(três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos) tem como origem formal de partilha na cidade de Caieiras-SP, 

sendo o Fisco de Mato Grosso ilegítimo para tal cobrança. Sustenta ainda, 

que, o lançamento encontra-se fulminado pela prescrição, uma vez que a 

exigência tributária deveria ser realizada até o dia 31.12.2016, o que não 

ocorreu. Requer a tutela de evidência ou urgência objetivando a 

suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017474792 bem como a sustação 

do protesto da mencionada CDA, sob o protocolo nº 10040199, do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá. No mérito pugna pela procedência dos pedidos 

e anulação do crédito tributário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Verifico e constato que o pedido formulado a título de tutela de 

evidência reveste-se de urgência. A autora almeja a concessão liminar da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que 

para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. Observando os documentos indexados nos autos, concluo que os 

fatos alegados pelo Autor, demonstram a ilegalidade da cobrança fiscal. 

Eis que está documentado (id nº 14423764) que houve diversas doações 

de imóveis localizados em Jundiaí, Caieiras e Sorocaba, todos no estado 

de São Paulo, realizadas por sua genitora, Sra. Wadia Hatem Almeida. Pois 

bem, extrai-se do parágrafo anterior que os imóveis situam no estado de 

São Paulo, e conforme o artigo 155, I, § 1º, I, da Constituição Federal, a 

competência para cobrar o ITCMD é do Estado em que o bem esta situado, 

in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) [...] § 1º O 

imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993) [...] I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 

compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal [...]” O 

professor Eduardo Sabbag, acerca desse tema, expõe o seguinte 

(Sabbag, Eduardo Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag 

– 1. Ed – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2017. Pág. 57): 

“(...) No caso de bens imóveis e respectivos direitos, o imposto compete 

ao Estado da situação do bem (ou ao DF), conforme art. 155, § 1.º, I, da 

CF. (...)”. Colaciono, também, o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO 

“CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DOS BENS 

APURADO POR MEIO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE 

FORMAL DE PARTILHA/INVENTÁRIO – ART. 12 DA LEI Nº. 7.850/02 – 

SENTENÇA RATIFICADA. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCD) é uma espécie de tributo de competência estadual e 

distrital, incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos 

herdeiros e legatários, e também na doação de quaisquer bens ou direitos 
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a terceiros (art. 155, inc. I, §1º, CF/88), cuja exigibilidade está diretamente 

vinculada à identificação dos herdeiros contribuintes (sujeito passivo) e, 

especialmente, à definição de sua base de cálculo, somente possível após 

a avaliação dos bens do espólio e cálculo do imposto, nos termos dos 

artigos 1.003 a 1.013, do CPC/73 e do enunciado da Súmula nº. 114, do 

STF.” [...] (ReeNec 109499/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). In casu, constato a 

probabilidade do direito do Autor, eis que juntado documento que 

demonstra que o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação incide 

sobre imóvel situado em outro Estado (Id. 14423764), o que viabiliza o 

deferimento da tutela vindicada pela parte. O perigo do dano, ou o 

resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, que, por si só, 

acarreta prejuízos de difícil reparação. Cabível, portanto, a concessão da 

liminar de tutela provisória de urgência, a fim de suspender o protesto do 

caso ora analisado. Registro, por fim, que a concessão da tutela em 

questão não trará prejuízo à parte Requerida, eis que em caso de 

improcedência da presente demanda, o título poderá ser novamente 

protestado. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma 

vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim suspender a exigibilidade do crédito 

tributário da CDA nº 2017474792 e o protesto da mencionada CDA, com 

protocolo nº 10040199, no valor de R$38.359,64 (trinta e oito mil e 

trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação. Expeça-se o 

necessário. Providencie-se a citação e intimação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Cuiabá, 10 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1030081-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERENTE)

EDUARDO PUGLIESE PINCELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030081-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Antecipatória de Garantia Pelo Rito Ordinário Com 

Pedido de Tutela Provisória Inaudita Altera Parte proposta por Cofco 

International Brasil S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual 

objetiva a tutela de evidência, urgência ou cautelar, para que seja 

reconhecida a Carta de Fiança apresentada como garantia idônea de 

futura Execução Fiscal referente a CDA nº 2018825933 para que não haja 

óbice a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa além de 

impedir a sua inscrição em órgãos de restrição ao crédito e protesto 

extrajudicial bem como evitar que os regimes especiais concedidos pelo 

requerido sejam prejudicados. Afirma que é pessoa jurídica de direito 

privado com atuação em processamento agrícola e sucroenergético e que 

para manter o regular desempenho de suas atividades apresenta garantia 

da CDA nº 2018825933 uma vez que o requerido não ajuizou execução 

fiscal. Aduz que o débito a ser garantido se refere ao Aviso de Cobrança 

Fiscal nº 493836/334/73/2012 e que por ainda não haver execução fiscal 

interposta, propõe ação pelo rito ordinário no sentido de garantir o crédito 

tributário exigido para não haver medidas constritivas que prejudiquem o 

desenvolvimento de suas atividades. Instrui a inicial com documentos. Na 

decisão de id nº 15745209 fora determinada para que a autora informasse 

corretamente o valor da causa bem como para que procedesse o 

complemento do recolhimento das custas processuais, o que foi 

devidamente cumprido, como se vê no id nº 15835726. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, recebo a 

emenda à inicial de id nº 15835726, devendo o Sr. Gestor Judiciário 

retificar o valor da causa junto ao sistema PJE, onde deverá constar a 

monta de R$4.127.924,35 (quatro milhões e cento e vinte e sete mil e 

novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Verifico e 

constato que o pedido formulado a título de tutela de evidência reveste-se 

de urgência. A parte autora almeja a concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. Pois bem, verifico que o caso em questão trata da Certidão de Dívida 

Administrativa nº 2018825933, que, torna o débito tributário exigível, 

portanto, apto a ser cobrado judicialmente, contudo, obstando a 

manutenção da certidão de regularidade fiscal da autora, que ajuizou a 

presente ação visando garantir o débito fiscal antes do ajuizamento do 

feito executivo, com o fim de manter regular sua situação fiscal perante o 

Fisco Estadual. Nessa ordem de ideias verifico a presença dos requisitos 

exigidos para a concessão da medida, eis que os elementos que 

evidenciam o fumus boni iuris encontram-se traduzido na própria CDA nº 

2018825933. Por sua vez constato o perigo de dano ou o resultado útil do 

processo, uma vez que a certidão é imprescindível para que a autora 

possa desenvolver regularmente suas atividades. Além do mais, verifico 

que a parte requerente ofereceu carta de fiança bancária para garantir a 

dívida (id nº 15515422), e não verificada nenhuma irregularidade da carta 

de fiança apresentada, além do que, está em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos: 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE 

DO CREDITO TRIBUTÁRIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CREDITO TRIBUTÁRIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO 

INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 

DO CTN, E PAR.4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR 

UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTÁRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO 

GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. 

E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF 

/ 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, 

DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 

804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 

151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE 

HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES 

CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTÁRIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu 

montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI – o parcelamento."3. Deveras, 

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à 

prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista 

no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o 

oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor 

devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito 
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tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou 

antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição 

de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; 

AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 

1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 

853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 

587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 

841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, 

peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a 

impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do 

benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante 

manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 

835 do Código Civil, verbis:"Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento 

da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro 

executados os bens do devedor.""Art. 835. O fiador poderá exonerar-se 

da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe 

convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 

sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após 

o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da 

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, 

para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: 

EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 

710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 

23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; 

REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 

24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os 

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 

que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da 

execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão 

pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. 

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, 

não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em 

condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela 

demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito 

tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si 

tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável 

do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. 

Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 

570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. 

Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, 

instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, 

convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na 

famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da 

exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado 

nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a 

existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as 

requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de 

Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos 

Administrativos nºs e até final decisão de mérito da questão jurídica em 

debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, 

quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, 

requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do 

valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura 

de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." 

(grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, 

fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN 

mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura 

execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, 

contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior 

ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º 

do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em 

que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos 

créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo 

singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de 

fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 

não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a 

fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não 

obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o 

pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade 

fiscal. 11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, 

embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a 

questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 

rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do 

CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, 

sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento. 12. 

Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa 

imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. Isto posto, uma 

vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/2015, DEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de obter 

regularização fiscal no sentido de se obter Certidão Negativa de Débito ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa além de abster o requerido de 

adotar medidas coativas contra a autora no que se refere ao débito em 

discussão e evitar que os regimes especiais concedidos pelo requerido 

sejam prejudicados, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 557 Nr: 206-48.2001.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Industria e Comercio de Cerâmica Ltda, 

GustavoCampos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 
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Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien F. F. Pavoni - 

OAB:6525

 Vistos.

Considerando que o valor bloqueado não torna seguro o juízo, deixando o 

executado de complementar a penhora, caso quisesse embargar a 

execução, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 222, 

determinando sua intimação (art. 25, da Lei n. 6.830/80) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arrolar bens passíveis a penhora visando à 

complementação da execução, sob pena de arquivamento.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36497 Nr: 3040-62.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO ALCIDES BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA - 

SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15.939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento.

Em igual prazo (art. 437, §1º, do CPC/2015), o ESTADO DE MATO 

GROSSO poderá se manifestar sobre os documentos acostados às fls. 

299/305.

Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para manifestação.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34162 Nr: 1399-39.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO JULIO TOMAZ- 

PROC. DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Ciente das informações apresentadas pelo executado às fls. 131/132, em 

prestígio aos princípios da efetividade e da menor onerosidade da 

execução, antes da análise da pretensão acostada às fls. 49/50 

(nomeação de bens à penhora), bem como o pedido de suspensão da 

execução, em razão da adesão da parte interessada ao PRA, DEFIRO EM 

PARTE o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO à fl. 133 e 

DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos certidão atualizada de inteiro teor do imóvel descrito 

às fls. 49/50.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 821-42.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SUNOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:OAB/MT 21.936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 

493, do CPC, ambos 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.Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31875 Nr: 3188-10.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA, HEVERTON 

NEVES RODRIGUES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que 

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015 referente ao 

processo de Cadastro Ambiental Rural - CAR protocolizado sob o número 

MT-5106307-CEB6.9449.39A9.46DO.BF78.7B25.18C8.DE7C e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$ 200,00 

(duzentos reais), nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.Sem 

custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de 

submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. Ademais, verifica-se que 

a petição de fls. 79/80 trata-se de pedido alusivo aos autos de Código 

31873.Assim, determino o desentranhamento da referida petição devendo 

ser juntada aos autos n. 3186-40.2016.811.0082 (Código 

31873).P.R.I.C.Cuiabá, 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22861 Nr: 360-46.2013.811.0082

 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: Antônia Catarina Brandão Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antônio de Oliveira - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e determino o 

desbloqueio do montante de 50% (cinquenta por cento) do valor 

bloqueado na conta bancária em nome de ANTÔNIA CATARINA BRANDÃO 

RIBEIRO.Contudo, antes do efetivo levantamento, considerando os termos 

do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, no âmbito do CNJ, intime-se a parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso.Decorrido o prazo sem manifestação 

da parte contrária, certifique-se.Em seguida, aguarde-se por 02 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso, quando então poderá 

ser efetivado o levantamento do depósito (art. 1º, §1º, do Prov. 

68/18-CNJ).Deixo de condenar o embargado nas custas e despesas 

processuais por ser ele isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

estadual n. 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

no valor de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), nos termos do art. 85, §§2º 

e 3º, do CPC/2015.Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, 

nos termos do artigo 496, §3º, inciso II, do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 
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estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22862 Nr: 361-31.2013.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eoripoles Souza Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antônio de Oliveira - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito.Em consequência determino o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.Condeno o embargante nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 324,63 (trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e três 

centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.Com o trânsito 

em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso 

e, a seguir, arquivem-se os autos com baixa, devendo para tanto ser 

anotado no cartório distribuidor as custas processuais ou emitida a 

certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 

11/2014-CGJ. P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21561 Nr: 1344-64.2012.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME JOSÉ LOCATELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ethienne Gaião de Souza 

Paulo - OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de 

MT - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do embargante 

para no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as informações da SEMA às fls. 

266/269.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9874 Nr: 1114-27.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Irineu Fiacadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wander Martins Bernardes - 

OAB:15.604

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto às informações trazidas às fls. 213/222.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6899 Nr: 515-59.2007.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Translatina Transporte Rodoviário de Cargas - 

Luiz Antônio Briguente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora do Estado - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSLATINA TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS - LUIZ ANTÔNIO BRIGUENTE, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, considerando que o executado deixou de apresentar 

embargos, o valor bloqueado (fl. 114-v) deverá ser utilizado para 

satisfação do débito exequendo, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.Condeno a 

parte executada nas custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se os atos necessários visando à transferência do valor 

penhorado (fl. 114-v) para a conta a ser indicada pela 

exequente.Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o 

arquivamento deverá ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com 

o respectivo registro para os fins próprios.P.R.I.C.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2017.

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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 3247-95.2016.811.0082

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA ROLIM LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8019 Nr: 675-50.2008.811.0082

 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: Hilário Pereira dos Santos, Antonio José Gonçalves 

Loschi, João Batista Benevides Lopes, Moacir Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Construtora São José Ltda, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:OAB/MT 10.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marcondes 

Alves - OAB:5600, Carlos Daniel Oliveira Barão - OAB:10012, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:12678/MT, Rubi Fachin - 

Procurador Municipal - OAB:3.799, William Khalil - OAB:6487

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar as partes da realização 

da perícia (in loco)para o dia 31/10/2018 às 08:30hs.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DOS JURADOS 

CONVOCADOS PARA O ANO DE 2019 - Faz Saber, a todos que tomarem 

ou tiverem conhecimento do presente edital, que, neste Juízo da Primeira 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, foram alistados para compor o 

Corpo de Jurados do ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE - 2019, ( nos termos 

do artigo 425 do Código de Processo Penal), os cidadãos abaixo 
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relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 483140 Nr: 22901-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar a defensora doacusado, Drª 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO, OAB/MT 12.586, a se manifestar 

na fase do art. 422 do Códigp de Processo Penal, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 363005 Nr: 2290-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROGÉRIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, no que tange a guia de fls.09, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de VALTER ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, em razão do 

cumprimento integral da sanção imposta, para todos os fins de 

direito.Outrossim, designo o dia 18/10/2018 para realização de audiência 

admonitória, com o escopo de iniciar a execução das reprimendas 

descritas nas guias de fls.103 e 114.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018.Geraldo Fernandes 

Fidelis Neto Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 430731 Nr: 6400-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Antunes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rosello fransosi - OAB:

 Vistos, etc.

Havendo executivo de pena em face do recuperando nesta Comarca, 

registrado sob o n° 342732, desta 2ª vara criminal, proceda-se ao 

apensamento deste incidente nos autos principais (cf. disposto no art. 

1.502 da CNGC-TJMT), onde será oportunamente analisada a 

homologação do PAD.

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 342732 Nr: 2737-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON ANTUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBA - OAB:19634/0, Vanessa Souza De Oliveira - OAB:24551

 .DA UNIFICAÇÃO .. motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c 

art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da reprimenda.9. Fixo o dia 14.03.2011 (última prisão) como 

data-base para a concessão de eventuais benefícios (eventual alteração 

da data-base devido ao PAD ainda será analisada).DAS FOLHAS DE 

FREQUÊNCIA OU FOLHA-PONTO10. ..17. Diante disso, consubstanciado 

nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do 

e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de 

consequência, declaro remidos 423 dias (relativos ao trabalho 

desempenhado em novembro de 2013 e no período de dezembro de 2013

à junho de 2018 – 1271 dias) em favor do recuperando que deverão ser 

inseridos no novo cálculo de pena a ser realizado nos autos.18. 

Elabore-se cálculo de pena atualizado, dando-se, posteriormente vista às 

partes para manifestação.19. Após a elaboração do cálculo dê-se vista às 

partes para manifestar, com posterior conclusão.DO PAD20. Requer o 

Ministério Público a homologação do procedimento administrativo disciplinar 

por este Juízo, contudo, até a presente data não há manifestação da 

defesa.21. Assim, proceda-se ao apensamento do incidente registrado 

sob o código 430731 ao presente executivo, visto que nele se encontra a 

íntegra do procedimento administrativo instaurado em face do apenado.22. 

Após, a fim de garantir o contraditório, intime-se a advogada do executado 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a sanção aplicada no PAD 

e, na sequência, tornem os autos conclusos para análise quanto a 

homologação do procedimento.23. Oficie-se a 10ª vara criminal desta 

Comarca, nos autos de ação penal código 304392, solicitando o envio de 

informações acerca de prolação de édito condenatório e/ou decretação da 

prisão.24. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 149590 Nr: 15573-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970/MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

1. Trata-se de execução penal de Vanderley da Conceição.

2. O penitente encontra-se no regime aberto.

3. Após, o penitente requereu sua transferência para a cidade de União 

do Sul/MT (afeta à Comarca de Cláudia).

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

5. É o relato. Decido.

6. Em consonância a manifestação ministerial e tendo o penitente 

comprovado proposta de emprego em União do Sul/MT, bem como não 

havendo necessidade de se manter o executivo nesta urbe, necessário 

autorizar a transferência.

7. Ademais, consoante previsto na CNGC (art. 1.440, § 4°), a 

transferência do regime semiaberto e aberto, dispensam anuência do juízo 

destinatário quando operadas dentro do estado.

8. Pelo exposto, autorizo a transferência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Cláudia/MT.

9. Em tempo, consigno que eventual autorização para comparecimento 

trimestral deverá ser analisada pelo Juízo de destino.

10. Expeça-se o necessário.

11. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 87896 Nr: 8091-63.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEIL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETESEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3.004/B, MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - 

OAB:19549/MT

 Trata-se de execução penal que tramita neste juízo em desfavor de 

WALDEIL SANTOS DA SILVA.

Em contato via e-mail com o sistema prisional de Mato Grosso, a 

assessoria deste Juízo obteve a informação que o recuperando 

encontra-se segregado na Penitenciaria Major Eldo Sá Correa (Mata 

Grande) em Rondonópolis/MT, desde o dia 23.03.2018.

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

Sem delongas, consoante previsto na CNGC, a transferência do 

recuperando deverá ser acompanhada da remessa imediata de seu 

executivo de pena, sendo este, inclusive, requisito para entrada na 
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Unidade Prisional (art. 1.439 e seguintes), de maneira que, pela regra legal, 

de maneira alguma deve o recuperando e o executivo de pena 

permanecer em locais diversos.

Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.

Pelo exposto, declino de competência e determino, por consequência, a 

imediata remessa dos autos ao Juízo da vara de execuções penais da 

comarca de Rondonópolis/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 432708 Nr: 8651-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:8460002

 Vistos, etc.

Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando o envio da guia de execução 

penal definitiva, bem como, as peças que a instruem.

 Com a chegada, elabore-se cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, 

vista às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 158469 Nr: 5825-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL REIS DE AVELÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 VISTOS,

 Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando ABEL REIS DE 

AVELÃ.

Às fls. 550/551, a Defesa requereu a concessão do Indulto em favor do 

reeducando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário, porquanto o 

reeducando não especificou a qual Decreto se referia e, elaborado o 

cálculo, restou demonstrado que o penitente não cumpriu os requisitos 

objetivos exigidos previstos nos 03 (três) últimos Decretos.

 Acrescentou, ainda, que o reeducando também não preenche o requisito 

subjetivo, já que deixou de cumprir a sua reprimenda no período de 

13/12/2011 a 06/02/2017.

Por fim, requereu a retificação da fração indicada na “linha 1”, do campo 

condenações, que deverá ser retificada para ½ (metade), visto tratar-se 

de crime comum praticado por reeducando reincidente.

 É o relatório.

Decido.

 1. Analisando o cálculo de fls. 535, observo que o reeducando foi 

condenado à pena unificada de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de 

reclusão.

 Ressai do referido cálculo, bem como, do cálculo de fls. 555/557, que o 

reeducando não preenche o requisito objetivo e nem mesmo o subjetivo, 

para concessão do Indulto, previsto nos Decretos de 2004 a 2017.

Posto isto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de concessão do Indulto pretendido pela Defesa.

 2. No tocante a alteração da fração utilizada para o livramento 

condicional, em relação à reprimenda indicada na “linha 1”, do campo 

condenações, observa-se que assiste razão ao Ministério Público, 

conforme se vê do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir 

transcrito:

“Execução penal. Habeas corpus. Impetração substitutiva. Impropriedade 

da via eleita. Crimes contra o patrimônio. Reincidência. Livramento 

condicional. Cálculo. Art. 83, II e 84 do Código Penal. Lapso de 1/2 (um 

meio). Constrangimento ilegal. Não ocorrência. Writ não conhecido. 1. (...) 

2. Hipótese em que não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado 

de ofício. Para o fim de livramento condicional, havendo várias 

condenações, deve-se somar as penas das infrações diversas, com 

cálculo separado para os crimes comuns e os crimes hediondos, (art. 84 

do Código Penal) e, sendo o apenado reincidente por crime doloso, deve 

cumprir o transcurso de mais da metade do montante obtido da soma de 

suas execuções penais (art. 83, II, do Código Penal). 3. Não se pode 

cogitar da aplicação de 1/3 (um terço) para a execução de pena de crime 

que ao tempo de seu cometimento o réu ostentava primariedade 

reconhecida na sentença e da aplicação de ½ (metade) para as demais 

execuções de crimes comuns, para fins de concessão do benefício do 

livramento condicional. No caso dos autos, somam-se as penas dos 

crimes (crimes comuns) e aplica-se a fração de 1/2 (metade) sobre a 

totalidade da pena, pois o paciente é reincidente. 3. Habeas Corpus não 

conhecido.” (HC 306936/RS Habeas Corpus

2014/0267566-7, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

Julgado em 24/02/2015).

“Embargos de declaração em habeas corpus. Execução da pena. 

Livramento condicional. Cálculo do tempo necessário ao benefício. 

Incidente sobre o montante obtido pela reunião das execuções. Art. 84, do 

CP. Reincidência em crime doloso. Lapso de 1/2 (metade). Embargos 

acolhidos, sem efeitos modificativos. 1. A presença de omissão no 

julgado, autoriza, em sede de embargos de declaração, a respectiva 

corrigenda. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que ao 

sentenciado "reincidente em crime doloso, deve ser adotado o lapso 

preconizado no art. 83, II, do Código Penal, impondo-se o transcurso do 

patamar de 1/2 (um meio) da sanção para a obtenção da liberdade 

clausulada, não havendo de se cogitar na aplicação concomitante do 

patamar de 1/3 (um terço) para a execução de pena aplicada ao tempo em 

que o réu ostentava a primariedade e de 1/2 (um meio) para as demais 

execuções". (HC nº 95.505/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 1º.2.10). 3. 

Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC 

267328 / MG - Embargos de Declaração no Habeas Corpus 

2013/0089050-7, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, Julgado em 

03/06/2014).

Isto posto, uma vez que foi reconhecida a mencionada reincidência em 

sentença, retifique-se o cálculo de liquidação de pena de fls. 535, para 

constar a fração de ½ (metade), para o livramento condicional, no tocante 

à pena indicada na “linha 1”, do campo de condenações.

Retificado o cálculo, dê-se vista dos autos às partes.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 477000 Nr: 16847-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. L. MACHADO & OLIVEIRA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 (QUINZE) DIAS

Intimando:Réu(s): D. L. Machado & Oliveira Madeiras Ltda, CNPJ: 

14516968000180Inscrição Estadual: 00000003433820, brasileiro(a), 

madeireira, Endereço: Av. Machadinho, 5127-Sala e, Bairro: Rota do Sol, 

Cidade: Ariquemes-RO

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE EFETUE O 

PAGAMENTO DA PENA IMPOSTA, INCLUSIVE A MULTA FIXADA (FLS. 12), 

SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIOR EXECUÇÃO.

Resumo da inicial:GUIA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 

ALTERNATIVAS DE FL. 05 E VERSO.: "PENA IMPOSTA: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE, MEDIANTE O CUSTEIO DE PROGRAMAS E DE 

PROJETOS AMBIENTAIS, CONSISTENTE PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 

(SETE MIL REAIS), A SER DEPOSITADO NA CONTA ÚNICA DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DO PAGAMENTO 

DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

CALCULADA EM 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 

À ÉPOCA DO FATO, DEVENDO SER ATUALIZADO PELOS ÍNDICES DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DA DATA DO FATO ATÉ O EFETIVO 

PAGAMENTO." VALOR DA PENA DE MULTA CONFORME 

DEMONSTRATIVO DE FL. 10, ATUALIZADO ATÉ 06 DE NOVEMBRO DE 

2.017: R$ 294,96 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 

E SEIS CENTAVOS); VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS PRÓ-RATA 

CONFORME FLS. 14V: R$ 251,59 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E 

CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATUALIZADO ATÉ 06 DE NOVEMBRO 
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DE 2.017.

Decisão/Despacho:FOLHA 09: "Vistos. Cumpra-se conforme a cota 

ministerial retro. Às providências. Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2.017. 

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES. 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.: 392390 Nr: 19270-41.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BOTELHO ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA ZANATTA - 

OAB:19461

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 

documento de fl. 219.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 400619 Nr: 4826-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ALENCASTRO 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 190, dê-se vistas à Defesa, após, 

volvam-me conclusos.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316317 Nr: 15376-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COUTO, CLEITON MARTINS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS COUTO, Cpf: 

20638923859, Rg: 13269275, Filiação: Saulo Couto e Ruth Pichinilli Couto, 

data de nascimento: 24/04/1980, brasileiro(a), natural de Bataiporã-MS, 

separado(a) judicialmente, mecânico. 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: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva descrita na denúncia, razão porque CONDENO o acusado JOSÉ 

CARLOS COUTO, já qualificado, pelo delito descrito no artigo 155, § 4º, 

incisos I e IV do Código Penal; e ABSOLVO o acusado CLEITON MARTINS 

RODRIGUES, já qualificado, pelo crime de furto imputado a ele na denúncia, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por 

outro lado, CONDENO o acusado CLEITON MARTINS RODRIGUES pela 

pratica do delito previsto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.Da dosimetria 

da pena:Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.JOSÉ 

CARLOS COUTO.Pena: 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. 1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. O acusado, ao 

tempo do crime, possuía uma condenação criminal transitada em julgado, 

conforme se infere pela folha de antecedente criminal acostada aos autos 

(fls.237/239). Contudo, tal condenação não será considerada nesta fase 

da dosimetria da pena, mas na segunda fase, como circunstância 

agravante.Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução 

processual a conduta social e personalidade do réu, bem como a sua 

motivação.Inexistem consequências de ordem patrimonial, haja vista que a 

res furtiva foi recuperada em sua integralidade.As circunstâncias foram 

normais à espécie.O comportamento da vítima em nada influenciou a ação 

criminosa.Diante do exposto, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 

10 dias-multa.2ª FASENa segunda fase da dosimetria, reconheço a 

circunstância agravante pela reincidência do acusado, devidamente 

comprovada pela folha de antecedente criminal acostada aos autos 

(fls.237/239), motivo pelo qual elevo a pena acima fixada em 01 mês de 

reclusão e 01 dia-multa, restando em 02 anos, 01 mês de reclusão e 11 

dias-multa.Não havendo circunstancia atenuante a ser considerada, 

mantenho a pena em 02 anos, 01 mês de reclusão e 11 dias-multa.3ª 

FASENa terceira fase, não há causa de aumento e tampouco de 

diminuição a ser considerada.Portanto, fixo definitivamente a pena em 02 

anos, 01 mês de reclusão e 11 dias-multa, como necessária e suficiente 

para a prevenção e repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa 

fixo no mínimo legal, tendo em vista os autos indicarem uma situação 

econômica deficitária, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.A pena deverá 

ser cumprida no regime ABERTO, consoante o artigo 33, § 2.º, c, do CP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 430974 Nr: 6685-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME LEOCADIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO. OAB/MT: 9098

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/11/2018, ÀS 15:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Por fim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/11/2018 às 15h50min., quando então serão 

ouvidas 11 testemunhas de acusação, 05 de defesa, e realizado o 

interrogatório do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 541986 Nr: 33381-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18.145A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. CÉLIO PAIÃO. OAB/MT: 18145A

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 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Cientifique-se o acusado da audiência marcada 

no Juízo deprecante. Designo o dia 19/10/2018 às14 horas para 

realização do interrogatório do acusado. 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.: 364040 Nr: 3591-70.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310/MT, LEANDRO ATAIDE PIRES - OAB:18285

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. HONORIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO. OAB/MT: 18.310

DR. LEANDRO ATAIDE PIRES. OAB/MT: 18.285

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/11/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Para audiência em continuação, 

designo o dia 09/11/2018 ás 13h20min., para a oitiva da vitima Pablo 

Rodrigo Ramos de Souza Silva. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345537 Nr: 5910-45.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA, Rg: 

3676428-0, Filiação: Maria Augusta da Silva Florencio e Antonio Marcelino 

de Oliveira, data de nascimento: 24/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Alagoinhas-BA, solteiro(a), gesseiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 345537.RÉU: GABRIEL FLORENCIO 

DE OLIVEIRA.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, parte final, do Código Penal.A conduta 

descrita na peça acusatória foi delimitada com a elementar e circunstância 

que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.A exordial vem 

acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se verifica às fls. 

07/80, justificando a viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa 

para a ação penal.Estando assim, presentes os aspectos formais 

essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 

395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e 

a notificação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Conste no mandado que 

o denunciado deverá constituir advogado apto a defendê-lo ou informar 

acerca da impossibilidade de fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado 

pela Defensoria Pública. Em caso de já possuir patrono deverá certificar o 

Sr. Oficial de Justiça.Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 

90, itens “1” e “2”.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.MARCEMILA 

MELLO REIS PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332518 Nr: 13077-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS BIGNELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCIELLI 

MENEZES BERTOTTI, para devolução dos autos nº 

13077-50.2012.811.0042, Protocolo 332518, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518948 Nr: 11146-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO INACIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO INACIO JUNIOR, Rg: 213.452.44, 

Filiação: João Tomas da Silva e Maria Farias Soares, data de nascimento: 

27/09/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, 

Telefone 9292-5177 mãe. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 19/03/2018, por volta das 10h20min, no 

Estabelecimento Comercial denominado Loja Avenida, na Av. Getúlio 

Vargas, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT, o denunciado CLAUDIO INACIO 

JUNIOR tentou subtrair para si, 12 (doze) peças de moletom, avalidas em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes ao referido comércio, não 

logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua 

vontade.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 11146-02.2018.811.0042 (Código: 

518948)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: CLAUDIO INÁCIO 

JUNIORVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

CLAUDIO INÁCIO JUNIOR não foi citado pessoalmente (fls. 53/54). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 58 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 
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providências.Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN NEVES SANTOS, Cpf: 

06091071190, Rg: 17297346, Filiação: Mirandinha Santos de Figueiredo e 

Rosenil Neves dos Santos, data de nascimento: 30/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), instalador de forro, Telefone 9231-0078 

e atualmente em local incerto e não sabido FERNANDA ARAUJO DE 

SOUZA, Rg: 26012308, Filiação: Rosa de Araujo Assis e Orlando Alves de 

Souza, data de nascimento: 04/02/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, autonoma, Telefone 92951273. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de setembro de 2017, por volta de 18H, em via 

pública, Avenida Érico Preza, Bairro Jardim Itália, nesta Capital, os 

denunciados ELIVAN, CHRISTHIAN, FERNANDA e JONATHAN adquiriram e 

transportaram, em proveito próprio, 01 (um) veículo HB20, Hyundai, com 

placa adulterada, cientes que era produto de origem ilícita.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 33855-65.2017.811.0042(Código: 

494578)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): JONATHAN 

NEVES SANTOSELIVAN VIEIRA DOS SANTOSFERNANDA ARAÚJO DE 

SOUZACHRISTIAN DE SOUZA BEATOVistos etc.I – DO RÉU CHRISTIAN DE 

SOUZA BEATO:Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do 

acusado não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP.Tampouco foram trazidas 

argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, 

são inadequadas neste momento processual.Em dando seguimento ao 

feito, deve ser designada audiência única de instrução e julgamento do 

que trata o artigo 400, do CPP, contudo este juízo não tem mais data 

disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto para instrução dos 

processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo 

os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.Diante disso e ante a 

impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, no 

sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo 

os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos 

até a elaboração da nova pauta.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 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352251 Nr: 13645-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOMINGOS DA COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON DOMINGOS DA COSTA PINTO, 

Cpf: 04061105140, Rg: 2056672-7, Filiação: Rita Marina da Costa Pinto e 

Nelson da Silva Pinto, data de nascimento: 23/06/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de produção, Telefone 

93051341. 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.

Despacho/Decisão: Vistos, I – Homologo os pedidos de desistência nesta 

data.II – Nomeio para patrocinar a defesa do réu, a partir desta data, o 

defensor público que oficia nesta Vara.III – Declaro encerrada a 

instrução.IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais 

escritos, no prazo legal. O prazo deverá ser cumprido sucessivamente. V 

– 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 09 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.: 335083 Nr: 15966-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA, 

PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, ALEXSANDRO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:, LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - 

OAB:22722/0

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Devido à ausência do defensor público, nomeio, apenas para este ato, 

a advogada Ludimila Caroline Moreira da Silva OAB 22722/O para 

patrocinar a defesa dos réus Denilson Slander Gomes da Silva.

III – Defiro o pedido da defesa e concedo prazo de 03 dias para juntada de 

procuração.

IV – Declaro encerrada a instrução.

V – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 
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prazo legal.

VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA

 Advogada de defesa

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519222 Nr: 11391-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL SOUZA ROCHA, Cpf: 

07144559540, Rg: 31753639, Filiação: Eva Souza Rocha, data de 

nascimento: 13/10/1997, brasileiro(a), natural de Ibitita-BA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 15 de março de 2018, por volta de 08h50min, na 

praça do bairro Tijucal, nesta urbe e comarca, o denunciado Rafael 

facilitou a corrupção de dois adolescentes, com eles portando substância 

ilícita, maconha, para consumo pessoal.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 11391-13.2018.811.0042 (Código: 

519222)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RAFAEL SOUZA 

ROCHAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

RAFAEL SOUZA ROCHA não foi citado pessoalmente (fls. 63/64). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 65 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 505474 Nr: 44462-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FRANÇA DE SANTANA, ELITON 

FAGUNDES DA SILVA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA PARA APRESENTAR SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 540718 Nr: 32173-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA, SRA. RUVIA VIVIANE MERCADO, DESIGNADA PARA O DIA 

12/11/2018, AS 14:00 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 5ª VARA 

CRIMINAL DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 516388 Nr: 8776-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA, 

GABRIEL VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES, WINDERSON RODRIGUES 

PINHEIRO, WILLERSON RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:18523, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:16.120

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu 

WINDERSON RODRIGUES PINHEIRO encontra-se tempestivo. Intimo os 

advogados do réu para apresentar as repectivas razões, no prazo legal.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 539063 Nr: 30583-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Zabloski Davoglio - 

OAB:21143

 Processo Criminal nº.30583-29.2018.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o pedido formulado em favor da empresa vítima Giga 

Gigante de Utilidades, intime-se o advogado da referida empresa para no 

prazo de 03 dias juntar aos autos procuração com poderes específicos 

para receber valor.

 Às providências.

 Cumpra-se.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 372786 Nr: 13758-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DA SILVA, KASTER HUTTNER 

GARCIA, VILMAR DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 INTIMAR O DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2863 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 372786 Nr: 13758-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DA SILVA, KASTER HUTTNER 

GARCIA, VILMAR DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 INTIMAR O DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2863, PARA FINS 

NO DISPOSTO NO ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI 

EXPEDIDO, EM 09/10/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE 

CAMPO GRANDE/MS, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE 

ACUSAÇÃO WAGNER RODRIGUES DE FREITAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 438911 Nr: 28572-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:

 .Por essa razão, melhor examinando os aspectos factuais das prisões, 

entendo que há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial 

reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal 

condenatória.Desse modo, forçoso reconhecer que a aplicação de 

medidas cautelares mais brandas, visando acautelar o bom andamento da 

marcha processual, é medida impositiva.Desse modo, reavaliando a prisão 

da acusada, entendo desproporcional a mesma até então prevalente a ré 

LUCIMAR OLIVEIRA ALVES, razão porque REVOGO o decreto de prisão 

preventiva, e CONCEDO a mesma a liberdade provisória, submetendo-a as 

SEGUINTES condições:.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 440970 Nr: 17555-62.2016.811.0042

 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): WANILSON XAVIER DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da lei n. 11.343/06 as imputações 

conferidas ao acusado WANILSON XAVIER DOS REIS, brasileiro, solteiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/04/1996, portador da cédula de 

identidade n. 2493360-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 

060.143.551-62, filho de Vergulino Antônio dos Reis e Lucineide Xavier 

dos Santos, residente à Rua Louremberg Nunes Rocha, quadra 44, n. 24, 

Bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá/MT. Após o trânsito em julgado para o 

Ministério Público, volte-me os autos conclusos para análise da prescrição 

em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e ainda: 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, 

respectivo, aos Institutos de Identificação e demais órgãos de praxe. 2. 

PROCEDA-SE a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, 

devendo a autoridade policial trazer ao processo respectivo auto. 3. 

RESTITUA-SE ao acusado o valor apreendido de R$ 185,00 (cento e 

oitenta e cinco reais); 01 (um) aparelho celular Samsung com bateria e 

chip Vivo e 01 (um) cartão de memória de 2gb. 4. CUSTAS pelo réu, não 

cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506608 Nr: 45621-18.2017.811.0042

 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): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 (...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os réus JOSEFER GONÇALVES DA SILVA (...) RAFAEL 

ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA (...) WENDER NASCIMENTO 

CARBONERA(...) nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c 

artigo 29, caput, do Código Penal, sendo aplicável ainda, aos dois últimos, 

a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.DOSIMETRIA E 

FIXAÇÃO DAS PENAS:1.DO CONDENADO JOSEFER GONÇALVES DA 

SILVA. (...) TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, no patamar de 03 (três) de reclusão e 

700 (setecentos) dias-multa.Por isso, atento ao período de prisão 

provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP), e em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘b’, e 

§ 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e ainda em 

razão da reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em 

ABERTO. (...).

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 421577 Nr: 27131-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21336/O

 Ação Penal: 27131-16.2015.811.0042( Id. 421577 )

Data: 09.10.2018 Horário: 16:45h.

Réu: Neidson de Souza.

TERMO DE AUDIÊNCIA

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, constatou a presença do douto 

promotor de justiça, do advogado de defesa, do réu e da informante.

A audiência foi acompanhada pelos acadêmicos Anne Cristine de Paula 

Salcedo OAB/MT 21340/E e Wilson Leite Moreira.

DAS OCORRÊNCIAS:

O réu exerceu pelo seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, o ilustre representante do M. Público desistiu da oitiva do 

meliciando ELIAS CORREA DA SILVA, qual foi homologado o pedido de 

desistência.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Por tais considerações, condeno o réu NEIDSON DE SOUZA, vulgo “Nei”, 

devidamente qualificado, no crime do art. 306 do CTB, à pena de 09 meses 

de detenção, em regime aberto, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, 

alínea “c” do CP, deixando de converter em pena restritiva de direito, 

justamente por não preencher os requisitos do art. 44, inc. III do Estatuto 

Repressivo. Outrossim, como efeito da condenação, declaro suspensa a 

habilitação do réu para dirigir, pelo período de 03 meses, devendo ser 

oficiado o órgão de transito acerca desta decisão, bem como declaro a 

perda da fiança, a ser convertida em favor do Estado de Mato Grosso.
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Por fim, após as comunicações de estilo, além da expedição da GEP, 

arquive o feito mediante as formalidades legais.

Dou a presente decisão proferida nesta solenidade.

 Saindo as partes devidamente cientes deste ato processual.

Cumpra.

 Nada mais a consignar. Eu, Géssica Thaís de Souza, digitei o presente.

Wladymir Perri

Juiz de Direito

 Marcos Regenold Fernandes Iran da Cunha Gomes da Silva OABMT 

21336/O

 Promotor de Justiça Advogado de defesa

Réu:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 143437 Nr: 10716-65.2009.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENI DE ANDRADE, Cpf: 11230290168, 

Rg: 0142250-2, Filiação: Joaquim Lucas de Andrade e de Etelvina de 

Oliveira Andrade, data de nascimento: 28/04/1953, brasileiro(a), natural de 

Frei Inocêncio-MG, viuvo(a), costureira, Telefone 9261-3112. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Indiciado ENI DE ANDRADE para fazer a retirada 

no Setor de Apreensão deste Fórum de 03 (três) celulares das Marcas 

Gradiente, Nokia e Motorola e de 15 (quinze) carregadores de celulares de 

diferentes marcas, o não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias, 

implicará em desinteresse na restituição dos objetos que serão 

encaminhados á destruição.

Despacho/Decisão: VISTOS.DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 64. 

DETERMINO a INTIMAÇÃO POR EDITAL do acusado ENI DE ANDRADE, nos 

termos do art. 392, Inc. VI, do Código de Processo Penal.Após, 

RETORNEM-ME os autos conclusos.EXPEÇA-SE o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YURI MAMED SILVA, 

digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 324778 Nr: 4229-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR APARECIDO DA 

SILVA - OAB:16.978 OAB/MS

 4229-74.2012.811.0042( Id. 324778 )

Data: 09.10.2018 Horário: 17:15h.

Réu: Welton Sousa de Oliveira.

TERMO DE AUDIÊNCIA

 DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA, constatou a presença do douto 

promotor de justiça, do advogado Valdeir Aparecido da Silva OABMS 

16978 e do réu.

A audiência foi acompanhada pelos acadêmicos Anne Cristine de Paula 

Salcedo OAB/MT 21340/E e Wilson Leite Moreira.

DAS OCORRÊNCIAS:

O Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha LUCIVAN MARTINS DO 

NASCIMENTO, por conseguinte, desistindo da outra testemunha EDSON DE 

PAULA VALIN.

Por sua vez, a defesa insiste na oitiva de ambas as testemunhas.

PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Tendo em vista que as partes insistiram na oitiva das testemunhas, então 

redesigno audiência de instrução e julgamento, para o dia 13.11.2018, às 

14h:30min.

Int. as testemunhas, sendo que o Militar deverá ser requisitado, desta 

feita, ao Corregedor da Policia Militar, enquanto a testemunha civil, deverá 

ser intimada no endereço a ser fornecido pelo douto Promotor de Justiça.

Saindo as partes presentes devidamente cientes deste ato processual.

Cumpra.

 Nada mais a consignar. Eu, Géssica Thaís de Souza, digitei o presente.

Wladymir Perri

Juiz de Direito

 Marcos Regenold Fernandes Valdeir Aparecido da Silva

 Promotor de Justiça Advogado de Defesa

Réu:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367058 Nr: 7027-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL KELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL KELSON DE OLIVEIRA, Cpf: 

98914707172, Rg: 1543315, Filiação: Jacimar Sebastiana de Oliveira, data 

de nascimento: 10/06/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

separado(a) judicialmente, marceneiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Joel Kelson de Oliveira pela prática do crime tipificado nos artigos 

306 e 309 da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78538 Nr: 599-25.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER GUSTADO VIEIRA PTACEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDER GUSTADO VIEIRA PTACEK, 

Rg: 0906787-6, Filiação: Wanda Vieira Ptacek, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Isso posto, com fundamento na Doutrina, 

Jurisprudência e considerando tudo que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia de folhas 02/04 para CONDENAR o acusado 

WANDER GUSTAVO PTACEK, brasileiro, convivente, porteiro, natural de 

Cuiabá/MT, onde nasceu aos 16/06/1974, filho de Wanda Vieira Ptacek, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nas penas do Art. 306, caput da 

Lei nº 9.503/97, fixando a sua pena privativa de liberdade em UM ANO DE 
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DETENÇÃO e a pena restritiva de direito de SUSPENSÃO DA 

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR pelo período de 

QUATRO MESES (Art. 293 da Lei 9.503/97), e a pena de multa de R$ 

1.600,00 (MIL e Seiscentos Reais), pelo fato ocorrido no dia 05 de maio de 

2003, cuja vítima foi A Sociedade. A pena privativa de liberdade deverá 

ser cumprida em regime aberto, conforme dispõe o Art. 33, § 2°, 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, SUBSTITUTO a pena 

privativa de liberdade (DETENÇÃO) por UMA PENA RESTRITIVA DE 

DIREITO, na forma de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, nos 

termos do Art. 43, inciso IV do Código Penal, sendo: TRABALHO 

GRATUÍTO COMUNITÁRIO À ENTIDADE CONEM - COSNELHO ESTADUAL 

DE ENTORPECENTES, PELO PERÍODO DE TRINTA E DUAS HORAS 

MENSAIS, devendo o Reeducando juntar recibos mensalmente no autos de 

execução penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício à entidade 

acima requisitando o cumprimento, sob pena de desobediência (art. 330 C. 

P. ), enviando-lhe cópai da sentença. Advirta-se o Acusado do que dipõe 

os parágrafos 4º e 5º do já citado Art. 44 do Código Penal e de que o 

desemprego não justificará o descumprimento das penas restritivasde 

direito imposta. Condeno, ainda, o Acusado no pagamento das custas 

processuais, que deverá ser descontado no valor pago a título de fiança 

(R$ 100,00), fls. 53, devendo o Acusado completar o valor do pagamento, 

se necessário, no prazo de cinco dias, a contar da intimação da conta. 

Para fins do Artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro, REMETA-SE 

imediatamente cópia desta sentença ao Sr. Diretor do DETRAN/MT - 

Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso, 

INTIMANDO-O desta sentença, para que tome as providências que o caso 

requer, notadamente anotar no registros daquele órgão a suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor do Reeducando. CUMPRA-SE, 

ainda, o disposto no § 1º do Art. 293 da Lei nº 9.503/97, INTIMANDO-SE o 

Reeducando para entregar ao Juízo de Execução Penal a sua Carteira 

Nacional de Habilitação, no prazo de 48 horas, sob pena de desobediência 

(Art. 330 C. P.). Consequentemente, DECLARO extinto o presente 

Processo Crime nº 388/2005 com julgamento de mérito. P. R. I. N. Após o 

trânsito em julgado, LANCE-SE o nome do Reu no rol dos culpados, 

EXPEÇAM-SE ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório do Distribuidor para anotações. A seguir, EXPEÇA-SE a 

Guia de Execução Penal respectiva, remetendo-se ao DD. Juízo do 

CEPEMA - Central de Execução de Penas e Medidas Alternativas desta 

Capital, para cumprimento da pena e após, ARQUIVE-SE e DÊ-SE baixa na 

Distribuição e Relatórios. CUMPRA-SE. Cuiabá, 05 de maio de 2011. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AROMRIM REIS Juíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, 

FICANDO ADVERTIDO QUE O PRAZO PARA RECORRER É DE 05 (CINCO) 

DIAS CONTADOS DE SUA INTIMAÇÃO.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126458 Nr: 13733-46.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO GOMES DE ARAUJO, Cpf: 

53592344153, Rg: 875978, Filiação: Jose Gomes de Araujo e Maria do 

Socorro Nunes da Silva, data de nascimento: 04/11/1969, brasileiro(a), 

natural de Ipubi-PE, convivente, comerciante, Telefone 9959-5572. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, com fundamento na Doutrina, Jurisprudência e 

considerando tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o acusado GILBERTO GOMES DE 

ARAUJO, brasileiro, convivente, gerente, nascido em 04/11/1969, natural 

de Ipubi/PE, filho de José Gomes de Araújo e Maria do Socorro Nunes, 

portador do RG nº 875978 SSPMT e inscrito no CPF sob nº 

535.923.441-53, residente e domiciliado à Rua Barão do Melgaço, n. 130, 

Condomínio Minas de Cuiabá, Bloco 28, Apto 21, bairro Porto, nesta 

Capital, a pena privativa de liberdade de OITO MESES DE DETENÇÃO e à 

pena restritiva de direito de SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU 

PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, pelo período de CINCO 

MESES, pela prática do delito tipificado no Art. 303 “caput” da Lei n.º 

9.503/97 - Lesão corporal culposa, fato ocorrido no dia 26/08/2008, tendo 

como vítima Francisnir Zanca Antunes;a pena privativa de liberdade de 

SEIS MESES DE DETENÇÃO, à pena restritiva de direito de SUSPENSÃO 

DA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, 

pelo período de TRÊS MESES e ainda, à pena pecuniária de multa no valor 

de R$ 1.521,66 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Seis 

Centavos), pela prática do delito tipificado no Art. 306 da Lei n. 9.503/97 – 

embriaguez ao volante, fato ocorrido no dia 26/08/2008, tendo como vítima 

A Incolumidade Pública, penas estas que em razão do reconhecimento do 

concurso material de crimes (Art. 69 do Código Penal), totalizam-se UM 

ANO E DOIS MESES DE DETENÇÃO e à pena restritiva de direito de 

SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR, pelo período de OITO MESES. A pena privativa de liberdade 

deverá ser cumprida em regime aberto, conforme dispõe o Art. 33, § 2º, 

alínea “c” e § 3º do Código Penal.DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS em razão de os 

antecedentes do Acusado demonstrarem que tal medida não se mostra a 

mais adequada ao caso em comento, haja vista que além desta, responde 

a inquérito policial pela prática de crime de estelionato, previsto no Art. 171 

do Código de Processo Penal, conforme já mencionado acima, além das 

demais circunstâncias do Art. 59 do Código Penal se mostrarem 

desfavoráveis, fato que demonstra sem sombras de dúvidas a ineficiência 

da medida.CONDENO, ainda, o Réu no pagamento das custas 

processuais, no prazo de cinco dias, a contar de sua intimação, sob pena 

de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.28.2 da 

Secção 28 da CNGCCGJ (Provimento n.º 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto ((Provimento n. 88/2014). CUMPRA-SE a Sra. 

Gestora Judiciária, após a constatação da inadimplência de Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária, o determinado no Art. 10 do Provimento n. 

88/2014, encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DAC/MT, a documentação necessária para a devida inscrição naDívida 

Ativa do Estado. Conseqüentemente, DECLARO EXTINTO o presente 

Processo Crime n.º 13733-46/2008 – Código 126458, com julgamento do 

mérito.P.R.I.N.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol 

dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para anotações, oficiando-se 

ainda ao Sr. Diretor do DETRAN/MT – Departamento Nacional de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, intimando-a desta sentença, para que tome as 

providências que o caso requer, notadamente anotar nos registros 

daquele órgão a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

imposta ao Acusado.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 Dist r ibu ição e Relatór ios  e  ARQUIVE-SE 

definitivamente.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 de junho 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, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127841 Nr: 15690-82.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON HUNGRIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSON HUNGRIA DE SOUZA, Filiação: 

Feliciano Fernandes de Almeida e Maria Matilde Reis de Hungria, data de 

nascimento: 07/04/1969, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 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 JAILSON HUNGRIA DE 

SOUZA, brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, onde 

nasceu aos 07/04/1969, filho de Feliciano Fernandes de Almeida e Maria 

Matilde Reis de Hungria, atualmente em lugar incerto e não sabido, nas 

penas do Art. 306 da Lei nº 9.503/97 – Embriaguez ao volante, fixando a 

sua pena privativa de liberdade em SEIS MESES DE DETENÇÃO, a pena 

restritiva de direito de SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR 

VEÍCULO AUTOMOTOR pelo período de DOIS MESES (Art. 293 da Lei 

9.503/97) e a pena pecuniária de multa no valor de R$ 1.383,00 (Um Mil, 

Trezentos Oitenta e Três Reais), pelo fato ocorrido no dia 20 de setembro 

de 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, segunda parte, do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade (DETENÇÃO) por UMA PENA 

RESTRITIVA DE DIREITO, na forma de fornecimento gratuito de UMA 

CESTA BÁSICA POR MÊS, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) ao 

HOSPITAL DO CÂNCER, pelo período de SEIS MESES devendo o 

Reeducando juntar os recibos mensalmente nos autos de execução 

penal.Advirta-se o Condenado do que dispõe os parágrafos 4º e 5º do já 

citado art. 44 do Código Penal e de que o desemprego não justificará o 

descumprimento das penas restritivas de direito impostas, devendo a 

mesma, se preciso for, angariar fundos juntos aos amigos, parentes e 

colegas de trabalho.Condeno, ainda, o Reeducando no pagamento das 

custas processuais, no prazo de cinco dias.Conseqüentemente, declaro 

extinto o presente Processo Crime n.º 15690-82/2008 – Código 127841 

com julgamento do mérito.P.R.I.N.Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do Réu no rol dos culpados, expeçam-se ofícios ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para 

anotações, oficiando-se ainda ao Sr. Diretor do DETRAN/MT – 

Departamento Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso, intimando-a 

desta sentença, para que tome as providências que o caso requer, 

notadamente anotar nos registros daquele órgão a suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor da Reeducando.Cumpra-se, 

ainda, o disposto no § 1º do Art. 293 da Lei nº 9.503/97, intimando-se o 

Reeducando para entregar ao Juízo de Execução Penal a sua Carteira 

Nacional de Habilitação, no prazo de 48 horas, sob pena de desobediência 

(Art. 330 C.P.).A seguir, EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal 

respectiva, remetendo-se ao DD. Juízo da 14ª Vara Criminal desta Capital, 

para cumprimento da pena e após, DÊ-SE BAIXA na Distribuição e 

Relatórios e ARQUIVE-SE.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de junho de 2013.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, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529360 Nr: 21178-66.2018.811.0042

 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): DIEGO TRINDADE DA COSTA, REINALDO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 126, intime-se o réu REINALDO 

COSTA para que regularize sua representação processual, sob pena de 

lhe ser nomeado Defensor Dativo para a apresentação da defesa 

preliminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524421 Nr: 16409-15.2018.811.0042

 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): HEVERTON WELLINGTON SILVA ROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de HEVERTON 

WELLINGTON SILVA ROZO, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 12.04.1999, filho de João Carlos da Silva e Juliana 

Longhi da Silva, residente na BR 364, Quadra 09, Casa 14, Bairro Pascoal 

Ramos, Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (setecentos) 

dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a 

situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o regime prisional 

de início em FECHADO.Estando presentes os fundamentos da prisão 

preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a 

aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, NEGO ao condenado o 

direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

cautelar.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida e a destruição da mochila DECRETO o perdimento em favor da 

PROERD da quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete) reais, e em 

favor da UNIÃO o aparelho de celular, ambos relacionados à fl. 13, posto 

que claramente oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes.Por outro lado, 

DEFIRO a restituição dos seguintes documentos: RG, título de eleitor e CPF, 

e demais objetos pessoais: carteira, tênis, roupas e cobertor, mediante 

termos nos autos, a serem retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a 

contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). Por 

se tratar de processo que o regime inicial foi fixado no fechado e o 

condenado HEVERTON WELINGTON SILVA ROZO aguardará preso o 

julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de 

Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da 

Execução Penal.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2018. RENATA DO 

CARMO EVARISTOJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 523304 Nr: 15323-09.2018.811.0042

 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): THIAGO DA SILVA VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 encontrando a pena definitiva final para o Réu THIAGO DA SILVA 

VALVERDE, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Cuiabá, 

MT, nascido em 09.01.1996, portador do RG n. 23930888 SSP/MT, inscrito 

no CPF sob n. 054.378.771-02, filho de João Valverde da Costa e Izabel 

Cristina da Silva Valverde, em 07 (sito) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 585 (Quinhentos e 

oitenta e cinto) dias-multa, pelos crimes descritos no art. 33, “caput”, da 

Lei nº 11.343/2006, e art. 304 do Código Penal, fixando o valor do dia multa 

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. 

FIXO o regime prisional de início em FECHADONEGO ao condenado o 

direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

cautelar.DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas e a destruição do RG de fls. 129. DECRETO o perdimento em 
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favor da PROERD da quantia de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), e 

em favor da UNIÃO o celular, o relógio e as joias (corrente e pulseira), 

relacionados à fl. 13, posto que claramente oriundos do tráfico ilícito de 

entorpecentes.DETERMINO a restituição, mediante termo nos autos, tão 

somente do cartão da Caixa Econômica e do boné de cor preta, 

relacionado no auto de apreensão de fl. 13, a serem retirados em até 90 

(noventa) dias, a contar do transito em julgado, sob pena de perdimento 

(CPP, art. 122). DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de 

Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da 

Execução Penal.Por fim, DETERMINO a extração de cópia dos depoimentos 

das testemunhas Diego da Cunha Garcia e Elia Moreira de Souza 

(incluindo-se a mídia), com remessa ao Ministério Público para a apuração 

do delito de falso testemunho, em tese, praticado por eles, bem como, 

encaminhe cópia da declaração de fl. 118, para apurar e desfavor de 

Sérgio Lopes Holanda o delito de falsidade ideológica. P.R.I.C.Cuiabá/MT, 

08 de outubro de 2018. RENATA DO CARMO EVARISTOJuíza de Direito em 

Substituição Legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535820 Nr: 27461-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO DA SILVA, IVAN WELLINTON 

IENSEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 14:55 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 532411 Nr: 24161-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231, 

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:2638, RAUL CLAUDIO 

BRANDAO - OAB:19145

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, CARLOS 

EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB/MT 4.522; FERNANDO 

AUGUSTO GOMES OAB/MT 17.231/B; JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL OAB/MT 2.638 e RAUL CLAUDIO BRANDÃO OAB/MT 19.145/0 

da audiência designada para o dia 07/11/2018 às 15h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 360465 Nr: 23242-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, NOILVIS 

KLEM RAMOS OAB/MT 13.100, para que tomem ciência da sentença 

proferida às fls. 438/447

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 369333 Nr: 9664-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, EUCIDES 

FERREIRA OAB/MT 12.540, para que tomem ciência da sentença proferida 

às fls. 148/154

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 354503 Nr: 16165-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, ADEMIR 

RODRIGUES CARVALHO OAB/MT 10.245, para que tomem ciência da 

sentença proferida às fls. 209/211

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 365081 Nr: 4862-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, GISELDA 

NATÁLIA DE SOUZA WINCK ROCHA OAB/MT 6.069, para que tomem 

ciência da sentença proferida às fls. 209/211

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338352 Nr: 19737-60.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BRUSNELLO - 

OAB:12.213

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMAR BUSNELLO, 

para devolução dos autos nº 19737-60.2012.811.0042, Protocolo 338352, 

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): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 458674 Nr: 36068-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O, JUCELIANA MARTINS DE AQUINO - OAB:6947
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 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB/MT 20.920/O, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 198/202.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 142321 Nr: 9361-20.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOMAR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18.508, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, MARCELA SILVA ABDALLA - 

OAB:22712/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

HUENDEL ROLIM WENDER OAB/MT 10.858, MARCELA SILVA ABDALLA 

OAB/MT 22.712, BARBARA LEONOR BEZERRA OAB/MT 18.508, para que 

tomem ciência da sentença proferida às fls. 391/395.

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.: 529324 Nr: 28589-05.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO REGER PEREIRA DA SILVA, EZANIO 

CECCON CAPPELARI, EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS 

SANTOS, EDIVANIO CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 Ação Penal n. 28589-05.2014.811.0042 – Cód. 529324

Réus: Mário Reger Pereira da Silva, Ezanio Ceccon Cappelari e Everson 

Benedito Aparecido de Campos Santos.

 Vistos, etc.

 Às fls. 10426/10427, determinou-se o desmembramento da ação penal 

originária (Cód. 373222) em relação aos réus: Mário Reger Pereira da 

Silva, Ezanio Ceccon Cappelari e Everson Benedito Aparecido de Campos 

Santos e a intimação de Everson Benedito para constituir novo patrono, 

com a finalidade de apresentar resposta à acusação.

 No mesmo decisum, considerando que a instrução criminal seria realizada 

em relação ao réu Everson, determinou-se a remessa da ação penal ao 

Ministério Público para se manifestar acerca da produção antecipada de 

provas.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente pela 

produção antecipada das provas em relação aos réus Mário e Ezanio 

(10428/10431).

 Às fls. 10467/10489, Ezanio Ceccon Cappelari constituiu defesa 

particular, como aponta a procuração de fls. 10490, a qual apresentou a 

resposta à acusação cumulada com pedido de revogação de prisão 

preventiva.

 Às fls. 10505/10618, a autoridade policial comunicou o cumprimento do 

mandado de prisão expedida em desfavor de Ezanio Ceccon Cappelari, 

bem como, informou que o réu foi preso em flagrante delito no dia 

16/08/2018.

 Às fls. 10620/10621, antes de se manifestar sobre o mérito do pedido da 

Defesa de Ezanio Ceccon, o Parquet pugnou pela realização de 

diligências.

 Às fls. 10623/10624, aportou os autos cópia do mandado de prisão de 

Ezanio Ceccon, devidamente cumprido.

 É o relatório do necessário. Decido.

 1. Exsurge dos autos que, instado a se manifestar, o Ministério Público 

opinou favoravelmente à produção antecipada das provas em relação aos 

acusados Mário Reger Pereira da Silva e Ezanio Ceccon Cappelari, 

fundamentando ser imprescindível a realização de audiência de instrução 

com o fito de inquirir as testemunhas arroladas na inicial acusatória, a fim 

de se evitar o seu perdimento com o esquecimento por parte das 

testemunhas de fato relevantes para comprovação da autoria e 

materialidade delitiva.

 A produção antecipada das provas se justifica em face do efeito deletério 

que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, pois 

comumente nos deparamos com a facilidade que as testemunhas 

costumam se esquecer rapidamente do fato delituoso. A memória humana 

é suscetível de falhas com o decurso do tempo.

 Além disso, é muito comum a mudança de endereços o que pode vir a 

prejudicar a localização das testemunhas, se acaso sua oitiva vier a 

ocorrer após longo período de suspensão processual, prejudicando a 

busca pela verdade real.

 No caso, os fatos apurados nesta ação penal se deram há mais de 05 

(cinco) anos e dizem respeito a mais de 60 (sessenta) denunciados, e 

diversos fatos criminosos, elementos que, sem dúvida, podem ser 

afetados com o passar do tempo, dificultando a declaração das 

testemunhas.

 Acresça-se que, ante a localização de alguns réus, a instrução criminal 

será reprisada nestes autos, porquanto já fora produzida na ação penal 

principal (Cód. 373222).

 Assim, persistindo ainda a suspensão processual em relação ao réu não 

localizado, se faz necessária a produção antecipada das provas para 

garantir a busca da verdade real, pois, como mencionado alhures, caso a 

instrução criminal demore a ser realizada, as testemunhas poderão não se 

lembrar dos detalhes do fato criminoso ou não serem localizadas.

 Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DETERMINO 

a produção antecipada das provas em relação ao réu Mário Reger Pereira 

da Silva, cuja defesa deverá ser realizada pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, a fim de se garantir o contraditório e ampla 

defesa.

 1.1 INTIME-SE o Defensor Público que atua perante esta unidade judiciária 

para acompanhar a produção de provas.

 2. No que tange a produção antecipada em relação ao réu Ezanio Ceccon 

Cappelari, depreende-se que, ao tempo da manifestação ministerial, 

inexistia nos autos a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

expedido em seu desfavor.

 Assim sendo, ante o cumprimento da ordem de prisão, reestabeleço o 

curso do prazo processual e da prescrição, com o devido retorno do 

trâmite processual, em relação ao acusado Ezanio Ceccon Cappelari, 

restando prejudicada a produção antecipada de provas.

 3. A Defesa de Ezanio Ceccon Cappelari apresentou resposta à 

acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, 

argumentando que, na época da decretação da prisão, o réu já se 

encontrava recolhido, de modo que a culpa do não cumprimento da ordem 

judicial é do Estado.

 Ao final, suscitou que não mais subsistem os motivos autorizadores da 

prisão.

 Instado a se manifestar, o Parquet suscitou que, antes de se manifestar 

acerca do mérito do pedido de revogação, requer a realização de 

diligências, a fim de que seja oficiada à Penitenciária Central do Estado 

para informar se o réu Ezanio se encontrava recolhido, naquela unidade 

prisional, no período entre 09 de junho de 2014 a 28 de agosto de 2018.

 Desta forma, em sintonia com o parecer ministerial, postergo a análise do 

pedido de revogação da prisão preventiva de Ezanio Ceccon Cappelari 

para depois da realização da diligência requerida pelo representante 

ministerial, a fls. 10621.

 3.1 Oficie-se à Penitenciária do Penitenciária Central do Estado, para 

informar a este juízo se o réu Ezanio se encontrava recolhido, naquela 

unidade prisional ou em outra unidade, no período entre 09 de junho de 

2014 a 28 de agosto de 2018, COM URGÊNCIA.

 3.2 Com a resposta, abra-se vista ao Ministério Público para se 

manifestar.

 4. Por fim, considerando que o presente processo foi desmembrado da 

Ação Penal 373222 e que este juízo determinou, recentemente naqueles 

autos, a inclusão do réu EDIVANIO CAMPOS DA SILVA a esta demanda, 

objetivando o retorno do trâmite processual, CUMPRAM-SE as 

determinações contidas no item 5.3 da decisão proferida na Ação Penal 

373222, com urgência.
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 4.1 Incluso o acusado nesta ação penal, proceda-se a sua citação.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 373222 Nr: 14283-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO, 

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ROGERIO XAVIER FRANÇA, 

MARCIO LUIZ DA SILVA, RENATO TIAGO TREVISAN, KELLY CRISTINA DA 

SILVA, ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA, CLODOALDO DOGLES DE 

OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES SOUZA, WILSON OLIVEIRA DE JESUS, 

LUIZ PAULO MACIEL, FERNANDO CARLO RODRIGUES, ALESSANDRO 

PEREIRA DA CRUZ, EDSON LUIS ASSUNÇÃO DA CRUZ, HUDSON DE 

ARRUDA FERREIRA, LUCAS ALEXANDRE EZEQUIEL, GERALDO DE 

SOUZA NASCIMENTO, EVERTON GONÇALVES DE PINA JUNIOR, EDEMIR 

BENEDITO DA SILVA, FERNANDES LUIZ DE CASTRO LAMEU, EDUARDO 

APARECIDO REIS DE ARRUDA, ANDRE LUIZ VELOSO, VALDENIR EZÍDIO 

DA COSTA, ADRIANO PARDIM DOS SANTOS, ARISTIDE JUNIOR CURVO 

SANTANA, BENEDITO BEZERRA DOS SANTOS, HUDELSON ERIK SANTOS 

DE PINHO, WILLIAN LEITE DA SILVA, MAURO FERREIRA DE SOUZA, 

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LIMA NETO, ANTONIO 

ALEX NOGUEIRA DELGADO, DANIEL JOSÉ ROSA, ELTHON SOARES DA 

SILVA, ALEXANDRE ROSA DA SILVA, ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA, 

ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, GICELE CRISTINA PINHEIRO DE 

ARRUDA, GUILHERME APARECIDO DA SILVA, ADOMICIO LIMA FRANÇA, 

PAMELA DRIELYN OLIVEIRA DA SILVA, GEAN CARLOS FERNANDES DE 

SOUZA, BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, DAVID NAVES 

ALVES, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, HENRIQUE BRUNO SANTANA, 

TRICIA REGIANE SILVA MENDES, CRISTIANE LOUREIRO DA SILVA, JOSE 

EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, MAURÍCIO DA SILVA FILHO, CARLOS 

ALEXANDRE FERREIRA BARROS, ANA KAREN RAMOS DE ALMEIDA, 

SABRINA DA SILVA, VINICIUS CANDIDO, JULYANE ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA, WELLITON LIMA CHINA, KAROLINE SANTOS RAMALHO, 

ANDRESON SOUZA LUCAS, FAGNER COSTA MATHEUS, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA, VIVIANE DA GAMA LEITE, MARCOS ANTÔNIO 

PEIXOTO, FLAVIO JOSE VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, ALAERTE RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16262/MT, ALBERTO GONÇALVES - OAB:2.711-A/MT, ALBERTO 

GONÇALVES - OAB:2886, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI - OAB:7645, ALINO CESAR DE MAGALHAES - 

OAB:14445/MT, ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - OAB:18880/MT, 

ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16355/MT, Antonio Silveira 

Guimarães Júnior - OAB:15694/MT, ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284, ARMANDO CAMARGO PENTEADO 

NETO - OAB:14284, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Dejalma Ferreira dos 

Santos - OAB:12062/MT, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313/O, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, ELÍDIA 

PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7341-A, 

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, FABRICIA 

BARROS DE PAIVA - OAB:11872, FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT, 

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5926, HELIO CASTELO BRANCO 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, HILOMAR HILLER - OAB:10768, 

HILOMAR HILLER - OAB:10768/MT, ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9486/MT, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533/MT, JOÃO PERON - OAB:3060, JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - OAB:15346, 

JOSUÉ GRACINDO ALVES - OAB:12522, JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, KESIA MARTIN FORTES DOS REIS - OAB:16125-B, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LEISLIE FHAENISCH - 

OAB:5860-A/MT, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13712, LUIZ FELIPPE 

CANAVARROS CALDART - OAB:23.252, MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944, Manuela Krueger - OAB:17902, MARCELO COELHO - 

OAB:5.950-A, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:7888, MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13.267, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, NIVALDO 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:18874/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT, RICARDO ANTONIO DE 

LAMONICA ISRAEL PEREIRA - OAB:14679, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0, ROBSON DA SILVA CARVALHO - OAB:16588, ROBSON 

FURTADO DA SILVA - OAB:15282/0-MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:14.863, Rômulo Nogueira de Arruda - OAB:7693, Tathyane 

Garcia da Matta - OAB:OAB 18862/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B, Tiffany Midory Rodrigues Kanashiro - 

OAB:15623/MT, VANDERLEY AMORIM - OAB:10207, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT, WESLEY ROBERT 

AMORIM - OAB:6610, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT, 

WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, Rg: 

1540490-0, Filiação: José Pereira de Andrade e de Clara Rodrigues 

Pereira, data de nascimento: 04/10/1971, brasileiro(a), natural de 

Araripina-PE, casado(a), corretor, Telefone 9226 0271, atualmente em 

local incerto e não sabido HUDSON DE ARRUDA FERREIRA, Rg: 

1830081-2, Filiação: Odilson Ferreira e Jucimeire Paes de Arruda., data de 

nascimento: 08/01/1988, brasileiro(a), natural de Sto Antonio de 

Leverger-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADOMICIO LIMA FRANÇA, Cpf: 64332284100, Rg: 17616298, Filiação: 

José Aparecido de França e Divina Lima dos Santos, data de nascimento: 

05/12/1974, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação dos réus abaixo indicados para 

constituírem novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: "(...)2. Considerando que restaram infrutíferas as 

tentativas de intimação dos réus Francisco Rodrigues Pereira, Hudson de 

Arruda Ferreira e Adomicio Lima França procedam-se as suas intimações 

por edital, para constituírem novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.2.1 

Decorrido o prazo sem manifestação, em consonância com o parecer 

ministerial, DECRETO a revelia dos acusados Francisco Rodrigues Pereira, 

Hudson de Arruda Ferreira e Adomicio Lima França, nos termos do art. 

367 do CPP e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para apresentar as 

alegações finais.(...)".

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, Victor Hugo Canto 

Costa, digitei.

Cuiabá, 09 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034440-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. B. (REQUERIDO)
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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: 1034440-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDIRENE ANTONIA 

DA SILVA REQUERIDO: LEANDRO ASSUNCAO BENTO Cód. 

1034440-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALDIRENE ANTONIA DA 

SILVA, Endereço: Rua Paraná, nº 13, quadra 33, bairro Dr. Leite II, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99298-3838. REQUERIDO: LEANDRO 

ASSUNÇÃO BENTO, Endereço: Rua Paraná, nº 13, quadra 33, bairro Dr. 

Leite II, Cuiabá/MT, Telefone: Prejudicado. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por VALDIRENE ANTONIA DA SILVA 

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 

quatro crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça, Injúria, Cárcere 

Privado e Estupro) – B.O. 2018.313663, por parte do requerido LEANDRO 

ASSUNÇÃO BENTO, 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 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: 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). Recondução da 

ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). 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 “afastamento da 

ofendida do lar”, uma vez que incompatível com a medida acima deferida 

de recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio, 

mesmo porque ressai do termo de declaração da ofendida que ela 

voluntariamente se afastou do lar, passando a residir na residência de sua 

genitora até a decisão desse Juízo. 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 13/11/2018 às 13h30min 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, 10 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR(A))

D. P. C. (ADVOGADO(A))

E. A. F. D. M. (ADVOGADO(A))

M. Y. B. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. D. C. M. (ADVOGADO(A))

A. M. M. (RÉU)

E. B. D. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PJE 1021468-04.2017 DECISÃO DE AGRAVO

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418876 Nr: 24157-06.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEIXOTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO PEIXOTO DE CARVALHO, Cpf: 

01266672176, Rg: 1675313-5, Filiação: Maria Madalena de Melo e Lael 

Peixoto de Carvalho, data de nascimento: 10/06/1986, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, convivente, gerente de garçon, Telefone 9227-0790. 

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 LEANDRO PEIXOTO DE CARVALHO pela 

prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9º (Lesão Corporal) 

c/c art. 150, §1º (violação de domicílio), c/c art. 61, II, “f”, nos termos do 

art. 69, todos do Código Penal, contra a vítima DIANA MEIRELLI DE ASSIS 

SOUZA.

Despacho: Ação Penal - Id. 418876.Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 

119.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado no 

endereço indicado na exordial, e que realizado buscas através da 

empresas de telefonia, não foi localizado novo endereço, estando, 

portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a citação 

do acusado por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). 

EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do Edital, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestar interesse na antecipação 

d e  p r o v a s . N a  s e q u ê n c i a ,  c o n c l u s o s . C U M P R A - S E .  À s 

providências.Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

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, 09 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.: 432166 Nr: 8052-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DIAS CLOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE AUGUSTO DIAS CLOSS, Rg: 

1987126-0, Filiação: Neiva Vitoria Dias e Julio Francisco Closs, data de 

nascimento: 27/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

apoio de segurança, Telefone 3634-3061. 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 JOSÉ AUGUSTO DIAS CLOSS pela prática, em tese, 

do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (LESÃO CORPORAL), 

contra a vítima Poliana Ferreira Barbosa.

Despacho: Ação Penal - Id. 432166.Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 

64.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado no 

endereço indicado na exordial, e que realizado buscas através da 

empresas de telefonia, não foi localizado novo endereço, estando, 

portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a citação 

do acusado por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). 

EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do Edital, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestar interesse na antecipação 

d e  p r o v a s . N a  s e q u ê n c i a ,  c o n c l u s o s . C U M P R A - S E .  À s 

providências.Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

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, 09 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.: 507412 Nr: 203-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESVRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMANUEL SOARES VARANDA RAMOS 

DE SOUZA, Rg: 14797003, Filiação: Sonia Maria Varanda Ramos de Souza 

e Manoel Ramos de Souza, data de nascimento: 05/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-, solteiro(a), chapeiro, Telefone (65) 9259-6863. 

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 MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, 

prevista na Lei Maria da Penha, ajuizada a pedido da vítima SOLANGE 

MENDES DA CONCEIÇÃO em desfavor de EMANUEL SOARES VARANDA 

RAMOS DE SOUZA, seu ex-namorado, em razão de supostas ameaças. 

POIS BEM. As Medidas Protetivas disciplinadas pela Lei 11.340/2006, são 

de caráter imediato e urgente, e devem ser concedidas quando 

constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

devendo também ser observado os pressupostos para concessão das 

medidas cautelares, fumus boni iuris e periculum in mora, o que foi 

constado no presente caso, o primeiro emergindo da agressões noticiadas 

no Boletim de Ocorrência e Pedido de Providências Protetivas, e o 

segundo da necessidade de proteger a integridade física da vítima por 

intermédio da medidas previstas na lei em comento. Assim sendo, DEFIRO 

as medidas protetivas solicitadas pela vítima, vez que se trata de medida 

urgente visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, o 

que sobressai em relação a questões processuais penais menores, e 

DETERMINO: a) proibição de aproximar-se da ofendida, dos seus 

familiares e das testemunhas a distância inferior a 500 (quinhentos) 

metros; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de 

frequentar a residência da vítima, local de trabalho e/ou estudo, casa de 

amigos e familiares, por telefone e por qualquer rede social, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida. DÊ-SE CIÊNCIA 

DESTA DECISÃO À AUTORIDADE POLICIAL. IINTIMEM-SE, AINDA, A 

VÍTIMA, A DEFENSORA PÚBLICA, DESDE JÁ NOMEADA PARA DEFENDER 

OS SEUS INTERESSES (art. 28 da Lei 11.340/06), mormente no que diz 

respeito às medidas de proteção requeridas pela vítima e já deferidas por 

este Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO PARA INTIMAÇÃO DA 

VÍTIMA E DO AGRESSOR. Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2018. Silvana 

Ferrer Arruda Juíza de Direito

Despacho: Cód. 507412VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido EMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA, acerca 
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das medidas protetivas deferidas às fls. 19/19v, nos termos do art. 361 do 

CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de agosto 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, 09 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.: 522210 Nr: 14190-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEILSON CORREA DE FREITAS, Cpf: 

28053400191, Rg: 5261040, Filiação: Leorzisa Perciliana de Freitas e 

Zacarias Correa de Freitas, data de nascimento: 01/01/1964, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimaraes-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

9214-3000. 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: I. Trata-se de ação cautelar inominada de providências 

protetivas formulado por Rosa Vieira de Sousa encaminhado pela 

Autoridade Policial. II. A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. III. Os 

pedidos liminares em comento caracterizam tutela de urgência de natureza 

cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte 

autora demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do 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). IV. Estatui o 

art. 226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.988 que a família tem especial 

proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. V. Por sua 

vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 

alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 

domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(§1º do art. 3º). VI. Compulsando os autos verifico pelo Boletim de 

Ocorrências e demais depoimentos aportados aos autos que, a prima 

facie, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima 

que o fato se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06 , 

havendo, portanto, indícios da prática de violência de gênero contra a ora 

vítima, estando, portanto, presente o primeiro requisito legal, a saber: o 

fumus boni iuris. VII. Note-se que em sede de violência doméstica a 

palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas 

declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas 

no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. VIII. Nesse 

sentido é a jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA – Violência 

Doméstica – Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 

11.340/06. Segurança concedida. (TJ-SP - MS: 22054568820158260000 

SP 2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015) Grifei. IX. Quanto ao risco de dano (periculum in mora), 

verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de 

eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a 

urgência na concessão das medidas colimadas. X. Nesse sentido é a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - 

MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de risco e ameaça contra a 

mulher, em ambiente doméstico, cabível é a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06. (TJ-MG - 

AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014) Grifei. XI. Com efeito, estando presentes os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço. XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas: Medidas 

protetivas destinadas ao AGRESSOR Proíbo o agressor de se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

metros. Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o 

agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, 

residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a 

preservar sua integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe 

de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão. XIII. 

Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso de 

descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência. XIV. Intime-se o agressor 

para que: a) tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente, e b) 

tome ciência de que se trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão 

asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. XV. Proceda-se a 

devida inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da 

Lei n. 11.340/06. XVI. Considerando que a medida de proteção em apreço 

não envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação. XVII. Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a 

Defensoria Pública Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a 

Defensoria Pública Cível para que tome ciência desta nomeação e participe 

da audiência de conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 

27 da Lei Maria da Penha. XVIII. Cite-se o agressor para que, no prazo de 

05 dias, apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo 

produzir, conforme dispõe o disposto no art. 306, do CPC , aplicado ao 

presente caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. 

Conste no mandado advertência de que o agressor deverá constituir 

advogado ou caso não possua condições financeiras, procurar a 

Defensoria Pública para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. XIX. Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do 

art. 212 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06). XX. Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista. XXI. O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas também proceder à sua 

retirada do lar, com apenas seus pertences pessoais, até que eventual 

partilha de bens seja concluída judicialmente. XXII. Intimem-se. XXIII. 

Cumpra-se com urgência. XXIV. Cuiabá, 4 de maio de 2018. Jeverson Luiz 

Quinteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho:  Medidas Protet ivas n.14190-29.2018.811.0042 

(Cód.522210)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ADEILSON CORREA DE FREITAS, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/18, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437612 Nr: 14039-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BERVING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO BERVING, Cpf: 

58287566134, Rg: 542110, Filiação: Nelly Berving e Everno Norberto 

Berving, data de nascimento: 03/10/1964, brasileiro(a), natural de 

Tuparendi-RS, solteiro(a), pedreiro e mecanico, Telefone 65-9985-3919. 

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 CARLOS ALBERTO BERVING, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

JUCINETE CALDAS DA SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 4 0 3 9 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.437612)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.65.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CARLOS ALBERTO BERVING, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 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.: 425399 Nr: 531-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENIVALDO BARBOSA MARTINS, Rg: 

12501115, Filiação: Dionisio Florentino Martins e Lindaura Barbosa Martins, 

data de nascimento: 17/03/1977, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DENIVALDO BARBOSA MARTINS pela 

prática, em tese, do crime previsto no art. 150, § 1º, art. 147, caput, art. 

155, caput, c.c art. 61, II, “f”, do Código Penal, contra a vítima ALAIDE 

EDITH DA SILVA MARTINS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  5 3 1 - 2 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.425399)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.83.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado DENIVALDO BARBOSA MARTINS, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 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.: 428321 Nr: 3752-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SÁVIO DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ SÁVIO DA COSTA LIMA, Cpf: 

65571274115, Rg: 9519793, Filiação: Bernadete do Carmo Lima e 

Vanderlei Rodrigues Lima, data de nascimento: 02/03/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante-func. publico municipal, 

Telefone 65 9298 7373. 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 LUIZ SÁVIO DA COSTA LIMA, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos nos art. 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, observando o 

artigo 91, inciso I, do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, em desfavor da vítima CLAUDIA MARTINS.

Despacho: Cód. 428321VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

43.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LUIZ SÁVIO DA 

COSTA LIMA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 

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, 09 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.: 483108 Nr: 22870-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIKMAN SABINO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEIKMAN SABINO OLIVEIRA, Cpf: 

05340783111, Rg: 19720513, Filiação: Noemi da Silva Sabino e Carlos 

Eduardo e Oliveira, data de nascimento: 09/04/1992, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 65-99920-3816. 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 WEIKMAN SABINO OLIVEIRA, pela prática, em tese, 
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do delito previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos 

do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em 

desfavor da vítima AURICELIA MOREIRA DE SOUZA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 2 8 7 0 - 3 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.483108)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.49.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado WEIKMAN SABINO OLIVEIRA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 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.: 501846 Nr: 40886-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAPHAEL BOTELHO RODRIGUES DA 

SILVA, Rg: 22653295, Filiação: Regina Botelho Paim e Francisco Rodrigues 

da Silva, data de nascimento: 17/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, cuidador de carros. 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 LUCIANA CRISTINA DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL), por 

parte do requerido RAPHAEL BOTELHO RODRIGUES DA SILVA, pleiteando 

as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 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. 

INDEFIRO o pleito referente a “afastamento do agressor do lar” e 

“afastamento da ofendida” uma vez que, de acordo com os autos, as 

partes residem em locais distintos. INDEFIRO o pleito referente a 

“prestação de alimentos provisionais” e “suspenção de visitas ao filhos 

menores”, uma vez que não consta nos autos que as partes possuem 

filhos em comum. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 14 de novembro de 2017. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Cód. 501846VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do requerido RAPHAEL BOTELHO RODRIGUES DA SILVA, acerca das 

medidas protetivas deferidas às fls. 13/14, nos termos do art. 361 do CPP 

e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 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, 09 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.: 492228 Nr: 31619-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO HENRIQUE DE MORAES, Cpf: 

03291867106, Rg: 19008260, Filiação: Tania Cristina Santana Silveira e 

Jucenildo Marcolino de Moraes, data de nascimento: 15/06/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), office boy, Telefone 

9271-0088. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de THIAGO HENRIQUE DE MORAES, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 140, §2, c/c art. 147, c/c 

art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima JICELLY CAMPOS 

DE CARVALHO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 1 6 1 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.492228)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.42.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado THIAGO HENRIQUE DE MORAES, nos 
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termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 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.: 432389 Nr: 8294-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA, Cpf: 

83915559172, Rg: 1037902-9, Filiação: Olinda de Almeida Silva e Denizar 

Silva Santos, data de nascimento: 29/05/1974, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), porteiro, Telefone 99401800. 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 SEBASTIÃO DE ALMEIDA SILVA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 147, caput, c.c art. 61, II, “f” do 

Código Penal, contra a vítima ÂNGELA MARIA SOARES DA SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  8 2 9 4 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.432389)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 59.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado SEBASTIÃO DE ALMEIDA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de agosto 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, 09 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.: 459478 Nr: 36903-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON DE OLIVEIRA, Cpf: 

63107384100, Rg: 08789541, Filiação: Joana de Oliveira e Antonio Souza, 

data de nascimento: 08/09/1972, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, entregador, Telefone 65 9 9924-9872. 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 SIRLEY CATIANE DO BOM DESPACHO, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEÇA E 

INJURIA), por parte do requerido WILSON DE OLIVEIRA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA. 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 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. 

RESTITUIÇÃO DE BENS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS PELO AGRESSOR 

À OFENDIDA (art. 24, I, da Lei nº 11.340/06). RECONDUÇÃO DA 

OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E 

DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 

11.340/06). INDEFIRO o pedido de afastamento da ofendida do lar, uma 

vez que incompatível com a medida acima deferida de recondução da 

ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Ainda, INDEFIRO o 

pedido de “restituição de bens”, uma vez que não existe individualização 

dos bens supostamente subtraídos pelo agressor. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO 

para o dia 30.01.2016, às 14h30, audiência de conciliação, nos termos do 

art. 139, IV, do NCPC. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2016. Jamilson Haddad Campos Juíz de Direito 

em Substituição Legal
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Despacho:  Medidas Protet ivas n.36903-66.2016.811.0042 

(Cód.459478)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

WILSON DE OLIVEIRA, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 

14/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de 

agosto 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, 09 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.: 503086 Nr: 42103-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, 

Cpf: 86067591120, Rg: 27099834-2, Filiação: José Sebastião Alvesda 

Silva e Rita Evaristo de França, data de nascimento: 20/07/1966, 

brasileiro(a), natural de Juazeiro do Norte-PE, solteiro(a), tratorista, 

Telefone 9915-2778/3661-1987. 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 VALDINEIA DE CARVALHO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEÇA, INJÚRIA e 

LESÃO CORPORAL), por parte do requerido JOSÉ SEBASTIÃO ALVES DA 

SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da 

ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei 

nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. Considerando a aparente ausência de questões 

cíveis a serem resolvidas, deixo de designar audiência de conciliação. 

(Cód. 503086) Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 24 de 

novembro de 2017. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho:  Medidas Protet ivas n.42103-20.2017.811.0042 

(Cód.503086)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

VALDINEIA DE CARVALHO, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 19/20, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de 

agosto 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, 09 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.: 471326 Nr: 11210-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO GOMES DE ARAUJO FILHO, 

Cpf: 86518720115, Rg: 3019497-0, Filiação: Dalzanira Lira de Araujo e 

Francisco Gomes de Araujo, data de nascimento: 21/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Paraiba-PI, convivente, pedreiro, Telefone 65 

99667 6183. 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 FRANCISCO GOMES DE ARAUJO FILHO, pela prática, 

em tese, da contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, 

com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima ELAINE 

PEREIRA DA SILVA SOUZA.

Despacho: Cód. 471326VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

57.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FRANCISCO GOMES 

DE ARAUJO FILHO, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 

de agosto 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, 09 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502677 Nr: 41696-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ROBERTO SOARES, Rg: 

1.578.777-0, Filiação: Luziano Soares de Arruda e Maria Cleonice Soares, 

data de nascimento: 31/07/1980, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

convivente, autônomo, Telefone 6592901603/998126142. 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 RITA DUARTE DE JESUS, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte do 

requerido MARCOS ROBERTO SOARES, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. Considerando a aparente ausência de questões 

cíveis a serem resolvidas, deixo de designar audiência de conciliação. 

Sirva a presente decisão como mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça plantonista. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. 

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 21 de novembro de 2017. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho:  Medidas Protet ivas n.41696-14.2017.811.0042 

(Cód.502677)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

MARCOS ROBERTO SOARES, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 

de agosto 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, 09 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.: 474867 Nr: 14795-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL GEORGE ARRUDA FERREIRA, 

Rg: 25327399, Filiação: Laurisete dos Santos Laura Arruda e Leydervan 

Ribeiro Ferreira, data de nascimento: 21/10/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, sol te i ro(a) ,  a judante de pedrei ro,  Telefone 

9332-9926/992363844. 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, 

requerida por IOLANDA CONCEIÇÃO EVANGELISTA MAGALHÃES e 

RAYANNY REGINA SOUZA, em face de GABRIEL GEORGE ARRUDA 

FERREIRA nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06. Inicialmente, 

compulsando os autos, verifica-se que a requerente IOLANDA 

CONCEIÇÃO EVANGELISTA MAGALHÃES é tão somente avó da ofendia 

RAYANNY REGINA SOUZA, inexistindo então qualquer relação íntima de 

afeto, hierarquia ou dependência econômica com o requerido GABRIEL 

GEORGE ARRUDA FERREIRA, requisitos estes, imprescindíveis para 

aplicação da norma, conforme dispõe o art. 5º, da Lei 11.340/2006, motivo 

pelo qual INDEFIRO o pleito ante a falta de interesse processual. Outrora, 

quanto às medidas requeridas pela vítima RAYANNY REGINA SOUZA, 

restando configurada a medida cautelar de urgência, conforme disciplina 

legal e 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, conheço do expediente e passo à análise do feito. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica no 

crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte do requerido, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, DEFIRO o pedido, 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). 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, 
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“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada 

pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. INDEFIRO o 

pedido de afastamento do agressor e separação de corpos, haja vista nos 

autos que as partes já se encontram residindo em locais distintos. 

Outrossim, INDEFIRO também 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. 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. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 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. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO o dia 19.06.2017 às 16h00 para a 

realização de audiência de Conciliação, nos moldes nos moldes de art. 

139, v, do CPC. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Medidas Protetivas n. 14795-09.2017.811.0042 

(Cód.474867)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

GABRIEL GEORGE ARRUDA FERREIRA, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de agosto 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, 09 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.: 47650 Nr: 1365-15.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO SOUZA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINO SOUZA DE MIRANDA, Cpf: 

37636774100, Rg: 0542235-3, Filiação: Vitalino de Souza Miranda e 

Benedita Constantina de Miranda, data de nascimento: 08/01/1967, 

brasileiro(a), natural de Dist. da Guia-MT, convivente, segurança ou 

vigilante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACERCA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

Resumo da Inicial: SENTENÇA. VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia, contra LINO SOUZA DE 

MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 121, §2º, I, do Código Penal, perpetrado contra a vítima ELIETE 

LUZIA DE MORAES. Narra a denúncia, em suma, que, conforme inquérito 

policial, no dia 20.12.2001, por volta das 05h40min, em uma via pública do 

bairro Santa Rosa, nesta capital, mediante disparos de arma de fogo o 

denunciado matou a vítima. Extrai-se do caderno informativo, que o 

denunciado e a vítima eram conviventes, relatando o Ministério Público que 

na data do delito, após uma discussão, que se iniciou na residência da 

vítima, numa reação totalmente desproporcional, o denunciado, já no local 

próximo ao trabalho da vítima, sacou a arma de fogo e efetuou diversos 

disparos contra ela, para, em seguia foragir do local dos fatos e ocultar a 

arma de fogo, evitando sua prisão em flagrante. Aduz que os tiros 

disparados pelo denunciado atingiram a vítima na região torácica 

esquerda, causando a sua morte instantânea, conforme comprovam os 

laudos periciais de necropsia e sobre o local do delito com fotografias (fls. 

14/18 e 23/39) e que ele agiu por motivo torpe, imbuído de sentimento de 

vingança. Relata ainda que, na data do delito, o denunciado era 

empregado do MM. Juiz de Direito do Estado de Mato Grosso, Dr. Fernando 

Miranda Rocha, e exercia a atividade de segurança particular, pessoal e 

residencial, na casa do Magistrado, situada no mesmo bairro Santa Rosa, 

próximo ao local do homicídio da vítima e que para desempenhar suas 

atividades costumava portar armas de fogo de propriedade do Magistrado, 

sendo que uma das armas pertencente ao Magistrado, não foi periciada 

nos autos. Boletim de Ocorrência n. 454/2001, acostado às fls. 18/19. 

Laudo Pericial de Necropsia N.º 01-01-0985-01/2001 acostado às fls. 

27/31 e Laudo Pericial do Local do Crime N.º 02-06-004036/2001 acostado 

às fls. 36/40, acompanhados das fotografias de fls. 41/50 e croquis de fls. 

51/52. Laudo Pericial n.º 02-04-000171/2002 e Laudo Pericial n.º 

02-04-000171/2002-01, realizado nos projéteis de arma de fogo, 

acostados às fls. 139/148, acompanhados das fotografias de fls. 149/156. 

Termos de Declarações de testemunhas às fls. 56/58, 72/74 e 287/291. 

Denúncia recebida no dia 27.04.2012, conforme decisão de fls. 322/323, 

tendo sido o acusado devidamente citado, consoante certidão de fls. 326. 

Defesa Preliminar do acusado apresentada às fls. 328/329. Todavia, 

diante da ausência de preliminares arguidas, matéria prejudicial de mérito, 

bem como, inexistência de hipótese para absolvição sumária, foi ratificada 

a decisão de recebimento de denúncia, conforme decisão de fls. 330. 

Audiência de instrução realizada no dia 04.12.2014, conforme termo 

acostado às fls. 352/353, ocasião em que foi decretada a revelia do 

acusado e ouvida a testemunha Sérgio Cantarella, consoante gravação 
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audiovisual contida na mídia digital, encartada às fls. 355, sendo 

designada audiência de instrução, em continuação, que se realizou em 

21.09.2017, ouvindo-se a testemunha Walter da Silva Maizman, consoante 

gravação audiovisual contida na mídia digital, encartada às fls. 465. Em 

sede de alegações finais, na forma dos memoriais escritos encartados às 

fls. 469/481, o Ministério Público pugna pela procedência da denúncia e, 

consequente pronúncia do acusado nos exatos termos da exordial, 

mantendo-se as qualificadoras. A Defesa, por seu turno, em suma, 

conforme memorais escritos acostados às fls. 482/484, pugna pela 

impronúncia do acusado, com a sua consequente absolvição, com 

fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. EIS O 

RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ressurge dos autos, 

segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, que o 

acusado LINO SOUZA DE MIRANDA, supostamente, em 20.12.2001, após 

discussão por motivos de diminuta importância, por volta das 05h40m, 

mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima ELIETE LUZIA DE 

MORAES. Vê-se que os autos tramitaram regularmente, não havendo 

nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença. 

Primeiramente, ressalto que, para a decisão de pronúncia não são 

exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da 

convicção condenatória, bastando, que nesta fase de cognição sumária, 

se verifica a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 413, 

"caput", do Código de Processo Penal. Assim, da análise dos autos e do 

conjunto probatório produzido até o presente momento, entendo que a 

denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a 

julgamento popular pelo Tribunal de Júri, pelos motivos a seguir transcritos. 

A materialidade do fato delituoso está satisfatoriamente demonstrada 

pelos Laudos Periciais de Necropsia N.º 01-01-0985-01/2001 acostado às 

fls. 27/31 e do Local do Crime N.º 02-06-004036/2001 acostado às fls. 

36/40, acompanhados das fotografias de fls. 41/50 e croquis de fls. 51/52, 

os quais apontam que a morte da vítima se deu por choque hipovolêmico 

por lesões de vários órgãos, ocasionadas com o emprego de arma de 

fogo. No que tange à autoria, entendo que há fortes indícios de que o 

acusado seja o autor do crime descrito na peça acusatória, em face das 

provas produzidas nos autos, que demonstram que a vítima foi morta 

enquanto se deslocava para o seu local de trabalho, não sendo subtraído 

dela nenhum dos seus pertencentes, bem como, que esta convivia com o 

acusado e possuíam um relacionamento conturbado, tendo na data dos 

fatos, discutido antes que ela saísse de casa para ir para o trabalho. A 

testemunha Sérgio Cantarella, ouvida na fase inquisitorial, relata que seu 

vigilante noturno, de apelido “Pernambuco” lhe disse que “o assassino da 

vítima trabalha para um Juiz de Direito, e convivia com a vítima em tela no 

Bairro Santa Isabel”. Acrescentando a testemunha que soube pela 

imprensa, que o crime teria sido motivado por uma discussão domiciliar na 

qual a filha da vítima teria dito que o agente agressor e a vítima haviam se 

ameaçado mutuamente, ratificando em juízo tais declarações, conforme 

gravação audiovisual contida na mídia digital de fls. 355. Já a testemunha 

Agoncílio Ferreira de Souza, de apelido “Pernambuco”, ouvida na fase 

inquisitorial (fls. 72/74), afirma que: “[...] estava trabalhando, por volta das 

05h30m, cuja data não se recorda, viera a escutar três disparos de arma 

de fogo, cujo som adveio do lado da casa aonde trabalha [...] que ao 

deixar seu ofício, isto por volta das 06h, viera a passar pela Avenida 

Estados Unidos, oportunidade em que encontrou naquele local, mais 

precisamente próximo de um ponto de ônibus desta mesma via pública, o 

corpo de uma mulher ferida e caída ao solo, já em estado de óbito [...] 

segundo comentários correntes no bairro é que o autor do homicídio seja o 

vigilante noturno Lino, que presta serviços na casa de seu empregador, 

cujos informes seria Juiz de Direito [...] pode afirmar o declarante que 

numa das poucas conversas que teve com Lino, o mesmo disse que 

trabalhava portando uma arma de fogo em sua mochila [...] Frisa mais uma 

vez o declarante que o comentário de terceiros no bairro, seja no sentido 

de apontar como assassino da vítima, seja a pessoa do vigilante noturno 

Lino.” Da mesma forma, a testemunha Walter da Silva Maizman afirma que 

“o comentário surgido no local era de que o crime havia sido passional e 

quem teria cometido o mesmo teria sido o companheiro da vítima, que 

trabalha para alguém na rua onde ocorreram os fatos” (declarações 

prestadas às fls. 288/289 e ratificadas em juízo conforme gravação 

audiovisual encartada na mídia de fls. 465). Não bastasse isso, durante a 

investigação, juntou-se aos autos o Boletim de Ocorrência de n.º 1.749, 

datado de 14.06.2001, noticiando a prisão do acusado pelo crime de porte 

ilegal de arma de fogo, delito este cometido na companhia de Nelson Lima 

Miranda Rocha, filho do Juiz de Direito Fernando Miranda Rocha (fls. 78 e 

84/85), restando demonstrado com isso que o acusado prestava serviços 

de segurança particular para o supracitado Magistrado, portanto arma de 

fogo, conforme admite o próprio magistrado ao asseverar que “[...] sempre 

os seus seguranças particulares trabalham, portanto arma de fogo [...]” 

(Declarações de fls. 159/161). O acusado utilizou-se do seu direito de 

permanecer calado na fase inquisitorial e não foi interrogado em juízo em 

razão da decretação de sua revelia. Diante disto restam demonstrados 

indícios suficientes de que tenha sido o acusado o autor do homicídio 

perpetrado contra a vítima. Ainda mais se considerarmos as 

circunstâncias em que o crime foi praticado – no horário e no caminho que 

ela percorria para ir ao trabalho, não sendo subtraído dela nenhum dos 

seus pertences pessoais, levando a crer que o crime foi praticado por 

pessoa que a conhecia e sabia de sua rotina e o fato de que era ciência 

de todos que o casal convivia e que tinham um relacionamento 

conturbado, tanto que, logo após ser localizado o corpo da vítima, o 

suspeito já foi tido por todos como o autor do crime. Assim, havendo 

indícios da autoria do fato delituoso descrito na peça acusatória, 

juntamente com a prova da materialidade do delito nesta fase do processo, 

a pronúncia do denunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, é 

medida que se impõe. Conforme é sabido, o procedimento dos feitos de 

competência do Tribunal do Júri é bifásico, encerrando a primeira fase 

com a decisão de pronúncia e a segunda com a realização do júri popular 

propriamente dito. Dessa forma, para que haja a pronúncia do denunciado, 

não se exige, pelo menos nessa primeira fase do procedimento, prova 

cabal contra o mesmo, mas sim indícios de autoria e materialidade do 

crime, haja vista que todas as provas serão exaustivamente discutidas e 

analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, a pronúncia é decisão de 

natureza processual de conteúdo declaratório, visando, apenas, submeter 

o réu ao julgamento pelo juízo natural. Ademais, nesta fase processual é 

defeso ao juiz togado valorar os elementos probatórios e emitir um juízo 

acerca do mérito da lide penal, sob pena de tal “decisum” 

consubstanciar-se em verdadeira afronta à soberania dos veredictos e de 

indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de 

resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida. A esse respeito, leciona 

SAULO BRUM LEAL: “repetidas vezes tem-se julgado que o juiz não pode 

realizar, no momento da pronuncia, análise profunda da prova, verificando 

qual seja o elemento subjetivo do delito. A matéria da culpabilidade (dolo ou 

culpa) nos delitos da competência do júri cabe ser resolvida pelo conselho 

de jurados, e não pelo Juiz-Presidente, salvo se estiver demonstrado, 

cabalmente, que o acusado agiu com dolo de crime estranho a sua 

competência. Esta é a orientação dominante do tribunal de Justiça do 

estado (...). Daí se conclui que para afastar o dolo é necessária prova tão 

robusta quanto para acolher a justificativa. A mesma prova exigida para 

se absolver sumariamente é a que se exige para afastar o dolo, que 

extreme de dúvidas. Caberá, sempre, ao Tribunal do Povo, na sua 

soberania, reconhecer o dolo, condenando por homicídio simples, 

desclassificar para homicídio culposo e até mesmo absolver por ausência 

do elemento psicológico da culpabilidade, reconhecendo alternativa do 

caso fortuito, do acidente. Mas só ao Júri é deferida essa faculdade diante 

da prova. Jamais a Superior Instância, através de recurso, poderá prolatar 

decisão substitutiva da do Júri, qual seja a de desclassificar para crime 

culposo” (in Júri Popular, 4. ed., p. 53). Conclui-se, então, para que o 

acusado seja pronunciado, basta estar provada a materialidade do crime e 

haver indícios suficientes da autoria, porque, nesta primeira etapa, 

judicium acusationis, o princípio in dubio pro societate sobrepõe-se ao in 

dubio pro reo. Corroborando esse entendimento: “PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO 

FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. CORROBORADO POR OUTRO MEIOS DE 

PROVA. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 

7/STJ. I – [...]. II - Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro 

societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do 

homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação 

de competência. III – [...] IV - "É assente que cabe ao aplicador da lei, em 

instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a 

existência de provas suficientes para absolver sumariamente, pronunciar, 

desclassificar, ou ainda, impronunciar o réu, porquanto é vedado na via 

eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 

683.092/MT, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

10/6/2015). Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp n. 1.388.381/MT, 

Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/8/2015). Agravo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 314 de 586



regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1011574/ES, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018) 

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE 

PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE 

DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM 

JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONVENCIMENTO DA 

MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU 

DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM 

DENEGADA. 1. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de 

admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de 

linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar 

a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva 

autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro 

societate." (AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). 2 e 3. [...]. 4. 

Ainda que assim não fosse, seria possível invocar o aludido princípio, 

tendo em vista que a decisão de pronúncia encerra tão somente juízo de 

admissibilidade, não de mérito, daí o porquê da limitação da fundamentação 

da pronúncia à indicação da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria ou participação, como estabelecido no art. 

413, § 1º, do CPP. Precedentes. 5. No tocante à prova colhida na fase de 

inquérito, notadamente quanto à oitiva das testemunhas lá realizada, que 

supostamente não teriam sido tão incisivas no momento da audiência em 

juízo, chegando até mesmo a ser negada a versão dada pelo corréu, é 

certo que tais elementos, sobre os quais repousam uma certa zona 

cinzenta, circundada por incertezas, devem ser objeto de apreciação pelo 

plenário do Tribunal popular, constituído tão somente para tanto, nos 

crimes dolosos contra a vida. 6. Ordem denegada. (HC 150.007/SP, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 

04/10/2017) Um mínimo de dúvidas a respeito de qualquer tese, ou quando 

mereça exame mais acurado da prova, recomenda seja a questão 

submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao juiz 

antecipar-se a ele e interpretar, definitivamente, em favor de uma das 

versões ventiladas, tarefa esta a ser desempenhada pelos jurados. 

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do 

delito descrito na peça acusatória, passo à análise das circunstâncias 

qualificadoras, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. DA 

QUALIFICADORA As qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo 

qualificado e, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, 

comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório 

para acolhê-las, o que vislumbro nos autos, ante as provas até aqui 

colhidas. Com efeito, é cediço que as qualificadoras somente podem ser 

afastadas quando manifestamente dissociadas do acervo probatório. No 

caso em apreço, diante dos indícios de provas produzidos nos autos, 

denota-se que a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP), não 

se mostram desarrazoadas. Denota-se que diante do conjunto probatório 

constante dos autos que à época do ocorrido, o casal convivia e tinham 

um relacionamento conturbado e após uma discussão, o acusado, 

mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima enquanto essa se 

dirigia ao seu local de trabalho. A partir disso, se a questão de tal motivo 

caracterizar torpeza, ou não, já não é matéria afeta à prova, mas à 

interpretação da prova. Trata-se, portanto, de valoração jurídica de fato, o 

qual, diz respeito exclusivamente à livre convicção dos jurados, não 

devendo tal análise, lhes ser tolhida. Sobre a aplicação do princípio “in 

dubio pro societate”, inclusive, no que se refere às qualificadoras, 

trazemos à baila os seguintes julgados: “REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. [...]. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDOS DE 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E 

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE QUE IMPLICA NO 

REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DO 

ART. 255 DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. 1. [...] 2. A desclassificação 

do delito e a exclusão de uma qualificadora são medidas excepcionais, 

cabíveis tão somente diante da manifesta inexistência das circunstâncias 

que lhes serviram de fundamento, o que não se verifica na hipótese. 3. [...] 

OFENSA AO ART. 619 CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO 

INTERESSE DA PARTE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.Tendo o Tribunal 

recorrido realizado o exame das questões relativas à tese de legítima 

defesa e da aplicação do princípio in dubio pro societate de forma 

suficiente, ainda que concisa, a obtenção de resultado diferente do 

pretendido pela parte não implica, necessariamente, em ofensa ao art. 619 

do CPP. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1503546/SC, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 

19/02/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 

105, III, ALÍNEAS 'A' E 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HOMICÍDIO NA 

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 121, § 2º, INCS. III E IV, C/C O 

ART. 18, INC. I, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, E, POR 3 (TRÊS) 

VEZES, DO ART. 121, § 2º, INCS. III E IV, C/C O ART. 14, II, E ART. 18, I, 

PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DO CP. DECISÃO DE 

PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DOLO EVENTUAL E CULPA 

CONSCIENTE. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 

LAUDO PERICIAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 

COMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORAS E DOLO EVENTUAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. I a V – [...]. VI - 

O entendimento jurisprudencial que predomina nesta Corte é no sentido de 

admitir a exclusão de elementos da decisão de pronúncia apenas quando 

estes se mostrarem manifestamente improcedentes. O juízo emitido pelo 

Magistrado ao determinar a apresentação do acusado perante o Conselho 

de Sentença é preliminar, e deve ser feito dentro dos limites impostos pela 

legislação de regência, que desautoriza que, nesta etapa, o juiz emita 

juízos de valor mais aprofundados. Vigora, nesta etapa, o princípio in 

dubio pro societate. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente 

a incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de 

Sentença. VII – [...] Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

745.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

17/10/2017, DJe 23/10/2017) Assim, cabe ao Tribunal do Júri dirimir 

suspeita acerca da existência das qualificadoras, após o exame 

aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, conforme acima 

mencionado, mormente porque nesta fase procedimental deve ser 

aplicada a máxima do “in dubio pro societate”, como já mencionado, de 

modo a ensejar a exclusão das qualificadoras apenas se forem 

manifestamente improcedentes, que não é o caso dos autos. Desse modo, 

demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios 

que apontem o denunciado como autor do delito e a ocorrência da 

qualificadora, a denúncia deve ser acolhida e o acusado pronunciado, 

para ser submetido a julgamento do Tribunal de Júri, porquanto presentes 

os pressupostos estabelecidos no artigo 413, caput, do CPP e, não 

restando configurada, de forma inquestionável, circunstância que exclua o 

crime, isente o agente de pena ou enseje a desclassificação. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 05/10, para 

PRONUNCIAR o acusado LINO SOUZA DE MIRANDA, brasileiro, 

convivente, vigilante, nascido em 06.01.1967, portador do RG n. 

0542235-3 SSP/MT e inscrito no CPF sob n. 376.367.741-00, natural do 

Distrito de Nossa Senhora da Guia, Cuiabá/MT, filho de Vitalino Souza de 

Miranda e Benedita Constantina Miranda, residente na Rua Mariana, Nº 

372, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, como incurso, nas sanções do 

artigo 121, §2º, I, do Código Penal. DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE O réu esteve solto durante a instrução processual e não há 

notícia nos autos de que ele tenha causado qualquer embaraço à 

instrução ou impingido temor às testemunhas. Assim, não estando 

presente qualquer requisito do art. 312 do CPP e não havendo notícia de 

fato novo, a autorizar a decretação de sua prisão preventiva, ao réu deve 

ser concedido o direito de aguardar o julgamento pelo plenário do júri, em 

liberdade. Nesse sentido a jurisprudência: “HABEAS CORPUS. 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PACIENTE 

QUE RESPONDEU À INSTRUÇÃO CRIMINAL EM LIBERDADE. PRONÚNCIA. 

PREVENTIVA ESTABELECIDA EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 

MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O 

direito do réu de responder ao processo em liberdade não lhe pode ser 

denegado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e não 

restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do 

Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença de pronúncia. 

Precedentes. 2. Ordem concedida para facultar ao Paciente o direito de 

aguardar em liberdade o julgamento pelos jurados, expedindo-se alvará de 

soltura se por outro motivo não estiver preso.” (STJ - HC 104.616/RS, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03.06.2008, DJe 

30.06.2008) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. RÉU EM LIBERDADE DURANTE A 

INSTRUÇÃO E QUANDO DA CONDENAÇÃO PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE 
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FATO NOVO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM”. 

(TJ-RN - HC: 61342 RN 2009.006134-2, Relator: Juiz Sérgio Roberto Maia 

(Convocado), Data de Julgamento: 17/07/2009, Câmara Criminal) Por tais 

motivos, em cumprimento ao que dispõe o artigo 413, §3º do CPP, concedo 

ao acusado, o direito de aguardar o julgamento em liberdade, posto que 

ausente os requisitos para a custódia preventiva deste. REMETAM-SE os 

ofícios pertinentes, observando-se as prescrições legais. INTIME-SE o 

acusado da presente Sentença de Pronúncia, tudo de conformidade com o 

que preceitua o artigo 420, I, do CPP. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Transitada em julgado a sentença de pronúncia, 

remetam-se os autos a Vara do Tribunal do Júri. EXPEÇA-SE o necessário. 

Publique-se e intimem-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 19 de março de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho/Decisão: Cód. 47650VISTOS.INTIME-SE o réu, acerca da 

sentença de pronúncia, por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do art. 361, c/c art. 420, parágrafo único, do CPP.EXPEÇA-SE edital 

de intimação.Decorrido o prazo de publicação do edital, CERTIFIQUE-SE 

quanto ao trânsito em julgado, dando integral cumprimento a sentença de 

fls.485/499.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de agosto 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, 09 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 534904 Nr: 26599-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKDSSV, CDSV, CKDSSV, CMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para impugnar a contestação apresentada no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 415751 Nr: 20839-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SOARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA RAFAELLA LESSA 

ARRUDA - OAB:, FABIO MATHEUS MARQUES - OAB:16520, FAGNER 

RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado EMERSON 

SOARES BARBOSA, brasileiro, nascido em 05/08/1960, natural de 

Aporé/GO, filho de Pedro Moreira Barbosa e Iracema Soares Barbosa, 

residente e domiciliado na Rua Principal, Chácara Ouro Verde, nº 12, 

bairro Barreiro Branco, nesta Capital, da imputação descrita no art. 129, 

§9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, 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.P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara de 

ViolênciaDoméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 445025 Nr: 21874-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CORREA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dyego Nunes da Silva Souza 

- OAB:14563

 (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado GRABRIEL CORREA SOBRINHO, brasileiro, nascido em 

11/04/1992, natural de Várzea Grande/MT, filho de Edson Oliveira 

Sobrinho e Nubia Janaina Correa da Silva, residente e domiciliado na Rua 

Coqueiro Verde, nº 428, bairro Jardim dos Ipês, nesta Capital, como 

incurso nas penas do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da 

pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do 

mesmo Códex. (...). 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.Não 

há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, 

razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção, por entender justa e necessária a reprovação do 

crime.O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.Outrossim, tendo em vista o 

caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a 

necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a 

violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do 

Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 44, §2º, do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO À COMUNIDADE em entidade social sem fins lucrativos, a ser 

indicada pelo Juízo da Execução.Por outro lado, em atenção ao pedido da 

Defesa (item ‘b’ de fl. 72), esclareço que o feito de medidas protetivas 

referentes ao presente processo (id. 424946) já se encontra arquivado, 

em razão da sentença prolatada em 12/01/2018, conforme consulta ao 

Sistema Apolo.DEIXO de fixar valor mínimo de danos, pelas razões já 

esposadas.CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, uma 

vez que ao constituir advogado demonstrou, a princípio, possuir 

condições financeiras suficientes para assumir este encargo. (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 441434 Nr: 18051-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA, EDER MARCOS DENIZ, 

OAB/MT 6808

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 (...). 2. DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA 

DURANTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (...). 

Ocorre que, não fora nomeado qualquer defensor para acompanhar a 

oitiva da vítima na defesa do réu, conforme também recomenda o próprio 

disposto legal supra, já que o acusado é advogado em causa própria nos 

presentes autos.Nessa ordem de ideias, é notória a ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta 

nulidade absoluta dos atos praticados com a omissão da defesa técnica 

do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.Nesse 

sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 

TENTATIVA DE ESTUPRO. CRIMES CONTRA A PESSOA. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA. NULIDADE 

DA INSTRUÇÃO. REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. Preliminar. (...). 

Sem a intimação pessoal da Defensoria Pública da redesignação, em 

09/08/2016, inquiriu-se a vítima e interrogou-se o réu, este acompanhado 

de defensor dativo, ignorando-se as perguntas indicadas. Suscitada a 

preliminar de nulidade em memoriais escritos defensivos, não foi apreciada 

em sentença. Nulidade. Cerceamento de defesa evidenciado, com 

evidente prejuízo ao acusado. Declaração da nulidade da instrução 

processual, (...). Importante consignar que, em que pese o acusado não 

ter arguido a referida preliminar quando da realização da Audiência de 

Instrução de fls. 97/100, por se tratar de nulidade absoluta, a mesma pode 

ser suscitada e reconhecida a qualquer tempo.Desta forma, ACOLHO a 

preliminar suscitada pela Defesa e DECLARO NULA a AUDIÊNCIA DE 
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INSTRUÇÃO realizada nos autos, por ausência de defesa técnica do 

acusado no momento do depoimento da vítima, pelo que determino a 

repetição do ato instrutório.Para tanto, DESIGNO nova Audiência de 

Instrução para o dia 29/01/2019 às 15h00min. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 502936 Nr: 41954-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SIDONIO PEREIRA FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a Denúncia ofertada, para ABSOLVER o réu 

WELLINGTON SIDONIO PEREIRA FELIX DA SILVA, brasileiro, nascido em 

22/01/1999, natural de Poconé/MT, filho de Ilza Helena Pereira Felix 

Romeiro e Ernando Sidonio da Silva, residente e domiciliado na Rua 24 de 

outubro, nº 2018, bairro Centro, nesta Capital, da imputação delitiva 

descrita no art. 129, §9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive com baixa no 

relatório estatístico. P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 02 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.: 498318 Nr: 37456-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diani de moraes - 

OAB:12.283

 Ação Penal - 498318. Assim, considerando que a Defesa não logrou êxito 

em alterar o convencimento que motivou a decisão de fl. 71, 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. 71).2.Da Atipicidade da CondutaNo 

que tange a preliminar de atipicidade do crime de ameaça, por ausência do 

dolo específico do acusado, verifico que a frase, em tese, dita à vítima 

pelo acusado narrada no Boletim de Ocorrência à fl. 17, e inserida no 

contexto fático descrito na denúncia, ao menos nesta fase processual, 

pode consubstanciar a norma penal incriminadora indicada no art. 147 do 

Código Penal, o que será melhor esclarecido após a instrução processual 

e a colheita de maiores elementos.Com efeito, entendo que por até mesmo 

se confundir com o mérito da demanda, já que a Defesa não logrou êxito 

de comprovar cabalmente a suposta atipicidade do crime nesta 

oportunidade, necessário se faz a abertura da instrução processual, pelo 

que AFASTO a preliminar suscita pela Defesa.Destarte, superadas as 

preliminares arguidas, 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 

15h00min.Intimem-se o acusado, as vítimas e as testemunhas 

arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos, incluindo como vítima Domingos Sávio 

Ferreira da Costa.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.: 436728 Nr: 13030-37.2016.811.0042

 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: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT

 Vistos.

Em complemento da decisão de fl. 70, que ratificou o recebimento da 

Denúncia, é importante consignar que com relação a ausência de dolo 

específico, entendo que a mesma se confunde com o mérito da causa, 

pelo que, postergo sua análise para o momento da prolação da sentença.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/02/2019 às 16h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 388321 Nr: 2425-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, MARIANNA BARROS SABER - OAB:19.452, NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTOCARRERO - OAB:17846, Rodolfo Fernando Borges 

- OAB:13506

 Id. 388321.

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que em sentença prolatada por este Juízo 

às fls. 116/124, o acusado foi absolvido da imputação descrita no art. 359 

do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal, e condenado nas penas dos delitos previstos nos arts. 

129, §9º, art. 147 (por duas vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na 

forma do art. 69, todos do Código Penal, com a pena definitiva fixada em 

08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

O acusado, inconformado com a sentença condenatória, interpôs Recurso 

de Apelação nº95006/2017 na Primeira Câmara Criminal às fls. 139/144, 

em consequência, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões às fls. 

146/158, e a 1ª Procuradoria Criminal lançou Parecer, ambos pelo 

desprovimento do Recurso, tendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

decidido pela manutenção da sentença, nos termos lançados em Juízo, 

desprovendo o Recurso às fls. 172/179.

Ainda, o acusado opôs Embargos de Declaração contra o referido 

Acórdão, às fls. 183/187, o qual foi desprovido às fls. 190/192.

 Além disso, interpôs Recuso Extraordinário nº 365637/2017 às fls. 

196/200, o qual foi negado seguimento às fls. 218/219 e também Agravo 

de Instrumento, com a remessa dos autos ao STF às fls. 240.

Outrossim, em decisão de fls. 243/244, o Supremo Tribunal de Justiça, por 

não haver demonstração fundamentada da presença de repercussão 

geral, negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

 Desta forma, considerando que houve a manutenção da sentença de fls. 

116/124, após seu integral cumprimento, inclusive com a expedição de 

Guia de Execução de Pena, ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades 

de praxe.

INTIMEM-SE.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 434272 Nr: 10345-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR ALMEIDA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 317 de 586



OAB:21.001/MT

 Cód. 434272.

Vistos.

Tratam-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima Fabiana 

Almeida Gonçalves, em face de Bruno Pereira de Melo, devidamente 

qualificados (B.O. nº 2016.131787).

Compulsado os autos, verifico que a Ação Penal (id. 442632) 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.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe. P. I. 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 541114 Nr: 32543-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 “VISTOS. Inicialmente, não havendo nos autos qualquer hipótese para 

absolvição sumária do acusado, bem como inexistindo arguição de 

preliminares, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual. DEFIRO o 

requerimento da nobre Promotora de Justiça, e HOMOLOGO a desistência 

da oitiva da testemunha policial militar Oacy da Silva Taques Neto. 

DETERMINO ainda a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado. DEFIRO também o pedido da defesa e do Parquet e CONCEDO o 

prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para apresentação alegações finais na 

forma de memoriais escritos. REMETAM-SE os autos para o Ministério 

Público e, posteriormente, INTIME-SE a defesa, via DJE, para a 

apresentação de memoriais. Após retornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 518515 Nr: 10772-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/MT

 “VISTOS. DEFIRO o pedido do acusado. NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal para atuar nos interesses do acusado, e para tanto, dê-se vista à 

Defensoria Pública Criminal para manifestação. No mais, para fins de 

regularização da representação processual, INTIME-SE o Advogado de 

Defesa – via DJE para que apresente termo de Renúncia nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, REDESIGNO a presente audiência de 

instrução para o dia 31/10/2018 ás 14h00min. INTIMEM-SE as testemunhas 

faltantes. REQUISITE-SE o acusado. CUMPRA-SE. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 424562 Nr: 30335-68.2015.811.0042

 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: DLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:13666/MT, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, 

MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 6975

 “VISTOS. Considerando que a Defensora Pública Cível não compareceu 

ao presente ato, uma vez que não foi devidamente cientificada do mesmo, 

declaro PREJUDICADA a presente audiência. Ainda, considerando que não 

foi oportunizado a requerente apresentar rol de testemunhas, dê-se vista 

dos autos à Defensoria Pública Cível para que tome ciência da presente 

decisão e da decisão de fl. 144, para apresentar rol de testemunhas, no 

prazo legal. Na sequência, INTIME-SE o Advogado do requerido – via DJE 

para apresentar rol de testemunhas, no prazo legal. Com a apresentação 

do rol de testemunhas, INTIMEM-SE pessoalmente as testemunhas 

indicadas pela Defensoria Pública Cível para comparecer à audiência de 

instrução designada nesta oportunidade. REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 26/02/2019 às 14h30min. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 457203 Nr: 34503-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Jeronimo Almeida 

Silva - OAB:15188

 “VISTOS. Considerando a ausência do acusado, que apesar de intimado à 

fl. 106, não conseguiu chegar a tempo do presente ato designado, pois se 

encontra trabalhando em campanha política na cidade de Paranatinga/MT, 

declaro PREJUDICADA a presente audiência. ACOLHO o PEDIDO da 

Defesa e, desde já REDESIGNO o ato para o dia 26/02/2019 às 13h30min. 

INTIME-SE o acusado e a testemunha arrolada. Saem os presentes 

intimados. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462790 Nr: 2649-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: heitor jeronimo almeida 

silva - OAB:15.188

 “VISTOS. Considerando a ausência do acusado, que apesar de intimado à 

fl. 106, não conseguiu chegar a tempo do presente ato designado, pois se 

encontra trabalhando em campanha política na cidade de Paranatinga/MT, 

declaro PREJUDICADA a presente audiência. ACOLHO o PEDIDO da 

Defesa e, desde já REDESIGNO o ato para o dia 26/02/2019 às 13h30min. 

INTIME-SE o acusado e a TESTEMUNHA arrolada GONÇALO AUGUSTO 

MALHEIROS. Saem os presentes intimados. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 499275 Nr: 38398-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael da Cruz Mestre - 

OAB:17372
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo da Práticas de 

Jurídicas - UFMT - OAB:

 “VISTOS. Trata-se de Divórcio Litigioso apresentado por REGINA 

ALMEIDA NEVES RODRIGUES, em face de HELIO DE SOUZA RODRIGUES, 

devidamente qualificados, demanda protocolada em 13/08/2013 na 2ª Vara 

de Família e Sucessões de Cuiabá. Deferida a gratuidade da justiça – fl. 

44, o feito teve seu regular prosseguimento, com posterior 

encaminhamento à 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher – fl. 114, oportunidade em que houve ratificação 

dos atos já praticados em 25/01/2018. Designada audiência de conciliação 

e instrução para a presente data, a requerente não compareceu e nem 

apresentou justificativa – apesar de devidamente intimada, através de seu 

advogado – via DJE. É o relatório. Fundamento e Decido. Com efeito, a 

inércia da parte autora em promover o andamento do feito por 

considerável período de tempo, não atualizando seu endereço e deixando 

seu patrono de atender as intimações realizadas nos autos, faz presumir 

o abandono da causa e a falta de interesse no seu prosseguimento, o que 

impõe a extinção da presente ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III, §1º, do CPC. Sem custas, ante ao deferimento da gratuidade da 

justiça. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Intime-se a 

requerente, através de seu advogado – via DJE. Após, com o transcurso 

do prazo recursal, ARQUIVE-SE o presente feito, com a adoção das 

formalidades de praxe. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 425926 Nr: 1149-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadson Jenezerlau Silva 

Santos - OAB:11.623-A

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de juntada de fls. 29/30.

Procedam-se as anotações necessárias.

Outrossim, mantenho as medidas protetivas até ulterior deliberação.

Aguarde-se a resposta do Ofício de fl. 20, que requisitou o Inquérito 

Policial referente aos fatos noticiados nestes autos.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses desde a data de expedição do 

referido Ofício, sem a remessa do respectivo Caderno Informativo, 

REITERE-SE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510922 Nr: 3576-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCMTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 16/17, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas 

protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 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.: 475032 Nr: 14956-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 Assim, considerando a exordial acusatória em ordem e não visualizando 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, 

determinando o início da instrução processual.Considerando a ausência 

de procuração juntada no momento da resposta à acusação, CONCEDO o 

prazo de 5 (cinco) dias para a regularização processual.DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 06/02/2019 às 15:00 horas.INTIMEM-SE a 

vítima e o acusado.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas às fls. 

53.REQUISITEM-SE os policiais militares arrolados às fls. 06.Ciência ao 

Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034437-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

T. D. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. B. D. C. (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: 1034437-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THAIS 

DA SILVA BARBOSA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: PAULO CESAR BULHOES DA COSTA Cód. 

1034437-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THAIS DA SILVA BARBOSA, 

Endereço: Rua Rodrigues de Campos, nº 1007 (casa da avó), bairro 

Jardim União, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99257-8270. REQUERIDO: PAULO 

CESAR BULHÕES DA COSTA, Endereço: Rua Quinze, nº 143, bairro 

Jardim Vitória, Cuiabá/MT, Telefone: (65) Prejudicado. VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por THAIS DA SILVA 

BARBOSA 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 três crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça, Injúria 

e Injúria Real) – B.O. 2018.315928, por parte do requerido PAULO CESAR 

BULHÕES DA COSTA, 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 319 de 586



protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). 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. 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 13/11/2018 às 

13h00min 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, 10 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1034624-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. M. D. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. (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: 1034624-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KETTY 

MEIRE MARTINS DA CRUZ, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: FERNANDO MARQUES Cód. 

1034624-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KETTY MEIRE MARTINS DA 

CRUZ, Endereço: Rua A, nº 17, quadra 05, bairro Residencial Itamarati, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 98473-3575. REQUERIDO: FERNANDO 

MARQUES, Endereço: Rua Helcio Benedito Peixoto, nº 13, bairro Bela 

Vista, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 98403-8499. VISTOS. Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por KETTY MEIRE MARTINS DA 

CRUZ 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 

dois crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – B.O. 

2018.317535, por parte do requerido FERNANDO MARQUES, 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 

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). Com relação ao pedido de encaminhamento da 

ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), necessário se 

faz aguardar a realização do estudo psicossocial a fim de que seja 

identificado qual programa em especial se adequa à situação fática 
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apresentada nos autos. Após a juntada do referido estudo e diante das 

constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a 

programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento 

terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. Por outro 

lado, INDEFIRO os pedidos de “prestação de alimentos provisionais” e 

“restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes menores”, 

inclusive para se evitar regulamentação contrária e em duplicidade, posto 

que ressai do termo de declarações da ofendida que as partes já 

entabularam acordo com relação à pensão alimentícia dos filhos e direito 

de visitas paterno. INDEFIRO o pedido de “afastamento da ofendida do lar”, 

tendo em vista que ressai dos autos que as partes já se encontram 

atualmente residindo em endereços distintos, o que demonstra ser 

desnecessário o pedido de afastamento. 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. 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). 

Considerando que a requerente não representou criminalmente o 

requerido, por se tratar da prática, em tese, dos delitos de Ameaça e 

Injúria, deixo de requisitar o respectivo Inquérito Policial. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 13/11/2018 às 15h30min 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, 10 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.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 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: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da parte autora 

renunciou aos poderes que lhe foram conferidos pela parte e que notificou 

a parte autora sobre a renúncia (fls. 73/75), havendo, nos autos, portanto, 

irregularidade de representação.

II. Posto isto, nos termos do art. 76 do CPC, suspendo o curso do feito e 

fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora sane o vício de 

representação, sob pena de extinção do processo, ex vi do § 1º, inc. I, do 

referido art. 76 do CPC. Conste no mandado a advertência de que, caso 

não seja regularizado o vício de representação no prazo fixado, o feito 

será extinto.

III. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

IV. Sendo negativa a intimação da 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.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434888 Nr: 11052-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JEFERSON DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CARDOSO 

LEANDRO ARAUJO - OAB:22979/O

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentar alegações finais via memoriais 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 537800 Nr: 29365-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 29365-63.2018.811.0042.

I. Visando verificar a questões de urgência a serem analisadas proceda a 

intimação da parte autora para, em 05 dias, indicar as medidas urgentes.

II. Encaminhe cópia integral do presente feito e da medida protetiva n. 

19319-15.2018.811.0042 – código n. 527390 ao Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Sebastião Moraes Filho, Relator em Substituição Legal, do 

Conflito Negativo de Competência n. 1011114-09.2018.811.0000 – Primeira 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 415757 Nr: 20845-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, ADRIELLE TERÇARIAL MARQUES DOS REIS 

- OAB:22813/O, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15623

 Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar 

Alexandre Jung (brasileiro, portador do RG n. 9459057 SSP/MT, filho de 

Joachim Jung e Maria Christina Jung) como incurso no artigo 129, § 1º, 

inciso I, c/c § 10, do Código Penal(...) Terceira fase:Inexistem causas de 

diminuição de pena, porém incide a causa de aumento prevista no § 10 do 

artigo 129 do Código Penal.Posto isso, torno a pena, em definitivo, em 01 

ano e 04 meses de reclusão.- Regime de cumprimento:Nos termos do 

artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, determino o aberto como regime 

inicial de cumprimento da pena.- Substituição de pena:O acusado não 

merece a substituição de pena ante a previsão do artigo 44, inciso I, do 

Código Penal, pois o crime foi cometido com violência contra a 

pessoa.Aliado a isso, a súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça 

veda a substituição de pena nos casos envolvendo violência doméstica: A 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 

grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.- Disposições 

finais:Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois detém excelente condição financeira.Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e, 

em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de 

Identificação deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal 

Nacional.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 351653 Nr: 12960-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS FOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:16086

 - Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO da advogada Dra. MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

OAB/MT 16.086, via DJE, para que tome ciência da sua nomeação como 

advogada Dativa para patrocinar a defesa do acusado, e para que 

apresente resposta escrita no prazo legal, nos termos do despacho de fls. 

193/194.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 137558 Nr: 4743-32.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ADOLFO DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO da vítima, por meio do seu (DOUGLAS SILVA 

BARBOSA OAB/MT 23.271/O, TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER 

OAB/MT 24.132/O), via DJE, para tomar ciência da decisão de fls. 80: "I. 

Em atenção ao pedido antecedente, observo que não consta nos autos 

nenhuma decisão cautelar com proibição temporária para celebração de 

atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade, razão pela 

qual não conheço do pedido. II. Int. III. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior-Juiz de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 137558 Nr: 4743-32.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ADOLFO DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4743-32.2009.811.0042.

I. Em atenção ao pedido antecedente, observo que não consta nos autos 

nenhuma decisão cautelar com proibição temporária para celebração de 

atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade, razão pela 

qual não conheço do pedido.

II. Int.

III. Nada sendo requerido, ao arquivo.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 447540 Nr: 24496-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ZENIL JOANA DE SOUZA, EDILAINE DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR RODRIGUES SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/O, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109, SANDRINE LUCIANA 

COSTA GAHYVA - OAB:8079/O, SORAYA MARANHÃO BAGIO - 

OAB:8079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO do assistente de acusação, 

por meio do seu patrono, via DJE, para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 427057 Nr: 2342-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 366619 Nr: 6575-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDS, FFSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRA APARECIDA 

FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO do exequente, por meio do seu patrono, via DJE, 

para apresentar a íntegra da petição de execução de alimentos, nos 

termos do despacho de fls. 81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 460766 Nr: 583-80.2017.811.0042

 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): OSMAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto Magalhães - 

OAB:18935/E, UNIJURIS-UNIC - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia o que faço para absolver 

Osmar Alves de Souza com fundamento no artigo 387, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.- Disposições finais:Transitada em julgado, 

oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como ao Cartório Distribuidor e 

Delegacia de Polícia. P. R. I. C.Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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.: 80168 Nr: 2392-52.2011.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: C. F. C.

 INTIMANDO(A): CARLOS FERNANDO CAMPANINI

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/11/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: C. F. C., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Carlos 

Fernando Campanini. DESPACHO: "..., intime-se o requerido por edital para 

tomar conhecimento da sentença de fls. 13/15, bem como para que pague 

a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo de 15(quinze), 

conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC ); III - Determino 

que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de citação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;." Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 9 de outubro de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110268 Nr: 2201-60.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: T. de K. C., F. H. F. P.

CITANDO(A): THAYS DE KÁSSIA CAMPOS E FRANK HENRIQUE FERREIRA 

PEREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. F. C. G., J. G. C., vem a presença de Vossa Excelência propor 

a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor dos infantes A. F. C. G., J. G. C., e em desfavor 

dos genitores Thays de Kássia Campos e Frank Henrique Ferreira Pereira. 

DESPACHO: "... Cite-se os requeridos por edital, conforme determina o 

artigo 158, §4° do ECA, para que no prazo de 10 (dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá consta no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA". - 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, 9 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110357 Nr: 2272-62.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THCdO, CMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SBSCDMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Roque Bobato Schmitt 

- OAB:14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6.602, PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:

 Vistos etc.

 1) Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos autos do Conflito de Competência n° 

1008919-51.2018.8.11.0000, que designou o Juízo da 5° Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para a 

resolução de medidas urgentes.

2) Encaminhem-se os autos para redistribuição ao Juízo da 5° Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

3) Procedam-se as anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85071 Nr: 1248-72.2013.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, eac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Cantuário Lopes - 

OAB:42725/GO, Aniely Gonçalves da Silva - OAB:49356A, Gilberto da 

Silva Ramos - OAB:229940

 Vistos etc...,

 1) Cadastre-se no Sistema Apolo a procuração de folhas 130;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 23/10/2018 as 14h00;

3) Expeça-se mandado de intimação as partes fazendo constar a 

advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão 

ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardião(a) deverá estar 

acompanhada da criança/adolescente;

5) Oficie-se ao Juízo da Comarca de Cristalina/GO, solicitando a devolução 

da carta precatória de folhas 166, devidamente cumprida;

6) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado do requerido, 

com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo de 

justiça;

7) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111618 Nr: 3326-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IJGM, LGGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CALLEJAS REICHERT - 

OAB:19.673/O, RODOLFO CANDIA - OAB:19.648/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

Defiro o pedido do Ministério Público de fl. 139 e determino que:
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1) Intime-se pessoalmente a parte autora, na pessoa de seu patrono, no 

endereço vindicado na inicial, para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme dispõem os artigos 269 e 272, ambos do CPC;

2) Após, dê-se vista ao Ministério Público para ciência e requisição do que 

entender devido;

3) Após, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 701-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AJR, 

ACTP, GTRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Tertuliano 

Rodrigues Junior - OAB:12.819/MT, Wagner de Barros Ferreti - 

OAB:oab/mt 13.530

 Vistos etc.

 1) Expeça-se a guia de deposito para a devolução dos honorários 

referente a pericia psicológica que seria realizada em relação às crianças 

Ana Júlia Rodrigues e Gabriel Tertuliano Rodrigues Prottis;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para oitiva da testemunha Ana Cláudia Correa Durante o dia 

08/11/2018 as 14h30;

3) Expeça-se mandado de intimação da testemunha no endereço indicado 

às folhas 581, bem como as partes, fazendo constar a advertência 

contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso sejam 

intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão ser 

conduzidas coercitivamente;

4) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da audiência 

designada;

5) Notifique-se o Ministério Público dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 1314-81.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LGdBA, LQdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1314-81.2015.811.0063, Protocolo 92581, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103439 Nr: 940-94.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VVIDS, 

JLIDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

940-94.2017.811.0063, Protocolo 103439, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97280 Nr: 1294-56.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LBPdS, LBPdS, LBPF

 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 

1294-56.2016.811.0063, Protocolo 97280, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92225 Nr: 999-53.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, HOS, COC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - 

OAB:3.845

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

999-53.2015.811.0063, Protocolo 92225, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94073 Nr: 2697-94.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AFdS, TCdMMHeSL, SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 94073-vitor schmidt ferreira - 

OAB:21.325, Rogério Borges Freitas - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2697-94.2015.811.0063, Protocolo 94073, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 5397 Nr: 2368-15.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edificio Garça Branca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rueda Saraiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça de fls. 180 e petição e documento 

juntados às fls. 181/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27044 Nr: 3255-57.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Bastian Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maclede de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994, Mauro Bastian Fagundes - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Thimóteo De Lima - 

OAB:7199

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça, juntado no mov. 219.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27104 Nr: 3306-68.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Faria Valentin, Marcus Paulo de 

Faria Valentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reziel Santi, Polaco Santi Mecânica e Guincho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Regina Gross 

hugueney - OAB:6662, Larissa Miter Simon - OAB:21400, TATIANA 

BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Litiely da Rosa 

Moreno - OAB:205720, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, 

Manoel Germano de Campos Neto - OAB:17002

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça, junatda às fls. 439.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28828 Nr: 5040-54.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Mauro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Martinho dos Santos, Mara Bueno de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lílian Fraga de Castro Gomes - 

OAB:20.935-0, Vinicius José de Arruda Castro Júnior - OAB:20.937 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do oficial de justiça, juntada às fls. 236.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 38180 Nr: 7060-81.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENOTTI REINERS GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA 

- OAB:9983, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - OAB:11755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

PEREIRA - OAB:36921, Selma Fernandes Cunha - OAB:15600 MT

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como para requerer o que de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 25729 Nr: 1946-98.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Prates Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Carvalho Lopes Migliari, 

José Dráuzio Leirião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Gasparelo Junior 

- OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Dráuzio Leirião - 

OAB:4071, Selna Beatriz da Costa - OAB:11.558-B

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como para requerer o que de direito no prazo de 05 dias.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 664-85.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Corsino Gonçalves 

Nonato - OAB:6866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos,

 Diante do teor do ofício (fls. 167/171), intime-se o reclamado para indicar 

os dados bancários a fim de que possa ser expedido o alvará para 

levantamento da quantia depositada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16574 Nr: 3187-70.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adega Maprim Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT, Diego de Almeida Vargas Nunes - OAB:10220/MT, 

Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT, Helio Palma de Arruda 

Neto - OAB:10270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846 A/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

mariel marques oliveira - OAB:6040/MT

 Vistos,

Informa a reclamada que ainda persiste um bloqueio de valores referente a 

este processo junto à conta que possui no Itaú Unibanco e pede o 

desbloqueio.

 Em consulta ao Sistema Bacenjud verifiquei que havia uma solicitação 

pendente na Instituição Bancária mencionada pela reclamada.

 Diante disso, foi determinado o desbloqueio de quaisquer valores ainda 

bloqueados, conforme extratos anexos, visto que a execução já está 

extinta.

 Intime-se.

 Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 4153 Nr: 129-64.2004.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Moacir Tortorelli, Miguel Carlos Tadeu 

Atala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT´ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:16753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:6576/MT, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15384/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/MT

 Certifico, nesta data, que em cumprimento ao que determinado na Decisão 

de Ref. 122, foram expedidos os alvarás n° 442802-1 / 2018 e 442804-8 / 

2018 em favor do executado.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 49/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE: Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 09.10.2018 (terça feira) das 18h00min às 

23h00min:
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JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Silvia Socorro de Moura (Assessora)

Maria Angela Vine(Gestora judiciária)

Giancarlo Dias de Souza (Técnico de Informática)

Fernando Antonio Gaviol (Agente de infância)

Osvaldina Gomes do Carmo Rosa (Agente de infância)

Luis Cesar Vergilio da Silva (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 

2018.PATRÍCIA CENIJUÍZA DE DIREITO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39489 Nr: 1162-68.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: W. F. L. BATISTAO - MADEIRAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT, Kalinka 

Maria Souto de Medeiros - OAB:10680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da requerente, para ciência e manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca das informações e documentos apresentados 

pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41720 Nr: 2557-95.2018.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Tubino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 26, INTIME-SE a defesa, por qualquer meio 

idôneo (fl. 18), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente dados 

complementares para intimação da testemunha arrolada.

2. Em seguida, proceda-se ao impulso necessário.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 2408-36.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras Tricolor Ltda - EPP, 

Lorival Barbosa da Silva, Leandro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência injustificada 

dos denunciados. Defiro o pedido ministerial formulado em audiência para 

declarar a ausência dos acusados, com fundamento no art. 367 do CPP, 

eis que citados e intimados, não compareceram tampouco justificaram a 

falta. Intime-se a defesa para que apresente resposta escrita à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a manifestação da 

defesa, certifique-se e intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade Cândido Rondon, a quem nomeio para a defesa dos réus na 

inércia da defesa constituída, para que tome conhecimento da presente 

nomeação bem como do prazo para a apresentação de resposta à 

acusação. Se necessária a intimação da defesa nomeada, faça constar 

no mandado que a presente nomeação não se dá em razão da 

hipossuficiência dos réus, mas sim em decorrência da garantia 

constitucional de assistência judiciária e observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Com a resposta, façam-me os autos 

conclusos para decidir quanto ao recebimento ou não da denúncia e 

ordenar o feito. Os presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2199-67.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Prestes de Oliveira ME, Valcir Prestes de 

Oliveira, Diora Madeiras Comércio Ltda Me, Dioraci Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 VISTOS. Defiro o pedido ministerial formulado em audiência e com 

fundamento no art. 367 do CPP, declaro ausentes os acusados V. 

PRESTES DE OLIVEIRA ME e VALCIR PRESTES DE OLIVEIRA, eis que 

citados e intimados (fls. 138 e 139), não compareceram tampouco 

justificaram a falta. Intime-se a defesa constituída para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta escrita à acusação. Decorrido o prazo 

sem manifestação da defesa constituída, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT para a defesa dos réus V. PRESTES DE OLIVEIRA ME e 

VALCIR PRESTES DE OLIVEIRA, devendo seu Coordenador ser intimado 

para que tome ciência da presente nomeação, bem como para apresentar 

resposta escrita no prazo fixado, caso inerte a defesa constituída. 

DESIGNO audiência para o dia 19-03-2019, às 15h. Cite-se e intime-se 

DIORACI VALE, por si e pela pessoa jurídica DIORA MADEIRAS COMÉRCIO 

LTDA ME para que compareça à audiência designada, oportunidade em 

que, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será 

oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será 

ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95. A carta deverá ser expedida para o 

endereço informado pelo Ministério Público à fl. 149 (Rua Airton Sena, 

esquina com a Rua Governador Jorge Teixeira, n. 611, Distrito de União 

Bandeirante, Porto Velho/RO). Faça constar na missiva que os acusados 

deverão comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95). Os 

presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014701-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014701-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CICERO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A i. Relatora do Conflito de 

Competência designou o juízo suscitado para a resolução das medidas 

urgentes. Encaminhe-se ao juízo provisoriamente designado (4ª Vara da 

Fazenda Pública). Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022863-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022863-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VANDERLEY HONORATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio de valores em face do 

descumprimento de liminar, visando a realização do tratamento 

especializado consistente no uso de injeções intravítreas de 

antiagiogênico, no olho esquerdo. Os requeridos foram intimados diversas 

vezes da decisão, mas até a presente data não há notícia do seu efetivo 

cumprimento. É o breve relato. O requerente noticia o descumprimento da 

ordem judicial, razão pela qual se justifica a constrição judicial para a 

salvaguarda imediata do direito da parte autora. Observa-se que foram 

demandados todos os esforços por esse juízo para o cumprimento da 

liminar sem que houvesse a necessidade da constrição de valores nas 

contas dos requeridos, mas como as manifestações demonstram que não 

há qualquer previsão para a efetivação da decisão, não há outra saída 

que não seja o bloqueio judicial. Em que pese a impenhorabilidade dos 

recursos públicos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 

repetitivo no. 1.069.810-RS a possibilidade de se bloquear verba pública a 

fim de subsidiar o custeio de procedimentos médicos e fornecimento de 

medicamentos, senão vejamos: “Tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp repetitivo nº 1.069810-RS). 

Considerando que se trata de tratamento de alta complexidade, cujo 

fornecimento é de atribuição estadual, determina-se a constrição de 

valores exclusivamente na conta do Estado de Mato Grosso, pois a ele 

incumbe o ônus de suportar media e alta complexidade, conforme 

recomendação do Enunciado 8, da I Jornada de Direito da Saúde[1]. Ante o 

exposto, DEFERE-SE o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, da 

importância de R$9.000,00 (nove mil reais) na conta corrente do requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0001-44, para a realização 

do tratamento especializado consistente no uso de 3 (três) injeções 

intravítreas anti-angiogênicos, no olho esquerdo na parte autora 

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA, CPF nº 445.858.701-30. Intime-se 

o prestador de serviço Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande 

(ID. 15620306) para que realize o tratamento especializado consistente no 

uso de 3 (três) injeções intravítreas anti-angiogênicos, no olho esquerdo, 

bem como toda a assistência médica necessária, na parte autora 

VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA, CPF nº 445.858.701-30, no prazo 

de 05 (cinco) dias. E após a realização, proceda a apresentação da Nota 

Fiscal conforme o orçamento apresentado (ID. 15620306) em nome da 

pessoa jurídica de direito público detentora do CNPJ sobre o qual se emitiu 

a ordem de bloqueio. Observe-se ainda a necessidade de que na nota 

fiscal deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 

2212/2014 as seguintes informações complementares: número do 

processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao 

mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”. O 

protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do comprovante assinado 

pela parte autora ou seu representante e pelo prontuário cirúrgico listando 

todos os materiais que foram utilizados no procedimento. Na hipótese de 

sobrevir eventual saldo remanescente na conta judicial decorrente deste 

bloqueio, expeça-se alvará em favor do ESTADO DE MATO GROSSO para 

crédito ao Fundo Estadual de Saúde, CNPJ 03.507.415/0001-44, por meio 

do Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, Conta Corrente nº 1010100-4. 

Caso o requerido comprove nos presentes autos o cumprimento da 

obrigação, os valores disponíveis na conta judicial poderão retornar aos 

cofres públicos. Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento n.º 

02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no prazo de 15 

(quinze) dias. E ainda, comunique-se as 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, acerca da documentação comprobatória dos gastos. Nada 

sendo manifestado pelo requerido acerca da prestação de constas, 

expeça-se alvará do valor correspondente ao tratamento por R$9.000,00 

(nove mil reais), conforme de ID. 15620306, em favor da Clínica e 

Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, C.N.P.J.: 26.795.401/0001-79, 

Banco do Brasil, Agência nº 0046-9, Conta Corrente nº 46011-7, 

independentemente de nova intimação. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Enunciado 8 - Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de 

saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas 

de repartição de competência entre os gestores.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004363-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

WILLIAN DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004363-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAN DE SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT Vistos, etc. Encaminhe-se ao 

juízo designado pela i. Relatora do Conflito de Competência para resolver 

as medidas urgentes. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021696-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ADEMIR MASSATO SUGUISHIMA (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

CHRISTIANNE PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 

1021696-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADEMIR MASSATO 

SUGUISHIMA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO 

ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. Substitua a secretaria 

no sistema PJe todos os requeridos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme identificado na petição de emenda de id 14964329. Após, 

notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste sobre o pedido de tutela de urgência no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. O prazo de contestação será contado da data de 

audiência de conciliação. Após, conclusos com prioridade para o exame 

da tutela de urgência. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010931-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BATISTA DE BELEM NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCY DORALINA DA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010931-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO BATISTA DE BELEM 

NETO REQUERIDO: ERCY DORALINA DA SILVA, MUNICIPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 
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dias, a fim de especificar claramente qual é o pedido em relação a cada 

um dos réus. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029901-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

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: 

1029901-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WISNO CHELMO RIBEIRO DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória cumulada com cobrança de diferença salarial na qual a 

parte autora postula: “(...)seja o Estado de Mato Grosso condenado a 

promover, de forma definitiva, o enquadramento do servidor na Classe C, 

com efeitos financeiros a partir de 22/06/2018, determinando ainda o 

pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos (férias, 13º 

salário e etc) decorrentes da negativa do Estado em proceder ao 

enquadramento do Autor, devendo incidir juros de mora a partir da citação, 

(...)”. Os autos foram redistribuídos a este Juizado em razão da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública. No sistema dos juizados especiais não se admite 

liquidação de sentença, de forma que o pedido, na ação de cobrança, 

deve apresentar valor certo, compatível com o proveito econômico, 

inclusive para se aferir a competência. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para integrar o pedido 

referente à cobrança com o valor monetário exato da pretensão, na data 

da distribuição, apresentar o respectivo cálculo para demonstrar como 

aferiu tal valor, bem como compatibilizar o valor da causa ao proveito 

econômico pretendido, a fim de se avaliar se é hipótese de suscitar 

conflito de competência. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024127-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO (REQUERENTE)

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024127-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEONOR DA CONCEICAO 

VICENTE CORSO REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que 

se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de 

tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002417-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

NARA CRISTINA DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LIMA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002417-93.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO DE LIMA BRAGA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Antonio de Lima Braga ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá requerendo o fornecimento do medicamento 

PACLITAXEL, uma vez que é portador de CEC de Laringe, E.C. IVA, ou 

ainda Câncer de Laringe com Estadiamento IVA, CID C32. De acordo com o 

parecer emitido pelo NAT, o fármaco é assegurado pelo SUS (ID 

15843796). É o breve relato. Preceitua o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil 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”. A relevância do fundamento da 

demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se 

consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, assegurando, assim, por meio 

de políticas públicas a distribuição gratuita de medicamentos, realização de 

exames, intervenções cirúrgicas, e procedimentos destinados ao 

adequado tratamento médico. Nota-se que a parte autora comprovou a 

necessidade do uso do medicamento pleiteado, conforme relatório e 

prescrição médica, bem como apresentou a negativa do poder público, e 

comprovou que está sendo atendido por uma UNACON – Unidade de Alta 

Complexidade em Oncologia que são os estabelecimentos de saúde 

credenciados no SUS e habilitados em oncologia, que são os 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos. Diante o 

exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela antecipada para determinar ao 

Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que forneça o medicamento 

PACLITAXEL, à parte autora ANTONIO DE LIMA BRAGA, CPF nº. 

210.201.169-00, conforme prescrição médica e receita acostada aos 

autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte autora para 

dar efetivo cumprimento ao disposto no Enunciado nº 02 do Conselho 

Nacional de Justiça, apresentando, trimestralmente, o relatório ou 

prescrição médica nos autos e diretamente na farmácia de alto custo, sob 

pena de perda de eficácia da medida. “Enunciado nº 2: Concedidas 

medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou 

definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no 

prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a 

natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena 

de perda de eficácia da medida.” Intime-se o servidor público que estiver 

no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação e na 

Farmácia de Demanda Extraordinária, ou outro responsável legal para 

conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer. 

CIENTIFIQUE-SE O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO 

MEDICAMENTO ACERCA DE EVENTUAL CORREÇÃO DO CÓDIGO DO 

MEDICAMENTO NO SISTEMA PARA REGULAR SEU FORNECIMENTO AO 

PACIENTE, ORA AUTOR, UMA VEZ QUE ESTÁ SENDO ATENDIDO 

CONFORME PROTOCOLO MÉDICO DE TRATAMENTO EM UNACON. 

Considerando o estado de saúde da parte autora, dispensa-se a audiência 

de conciliação, nos termos do Enunciado n.º 1 aprovado no XIII Encontro 

de Cuiabá. Cite-se e intime-se o Requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003463-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA COSTA COUTO (EXEQUENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (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 cálculo apresentado 

pelo embargante no valor de R$ 5.683,50 (cinco mil e seiscentos e oitenta 

e três reais e cinquenta centavos) referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO N. 

1.1.088.012-9, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

15/01/2008.Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Intime-se a 

parte exequente para que apresente a Certidão de Crédito original no 

Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, em 
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nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Publicado 

pelo sistema PJe.Cuiabá, 30 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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$ 24.298,66 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e 

sessenta e seis centavos.Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

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.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001597-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONCALVES DE MORAES (EXEQUENTE)

OSVALDO TAROCO (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, JULGAM-SE PROCEDENTES os embargos 

e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 6.044,71, (seis mil, quarenta e quatro 

reais e setenta e um centavos), e o valor dos respectivos honorários 

sucumbenciais fixados em 10% do crédito principal.Cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários.Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito.Joselaine 

Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1000588-48.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

JULIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 cálculo apresentado 

pela parte exequente no valor total de R$ 14.447,49 (catorze mil, 

quatrocentos e quarente e sete reais e quarenta e nove centavos), e o 

valor correspondente aos honorários sucumbenciais de 15%.Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários sucumbenciais 

e contratuais.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o necessário.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos etc, 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicado no PJe.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504155-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

OSCARLINA CAMARGO FERREIRA (EXEQUENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0504155-18.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: OSCARLINA CAMARGO 

FERREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença no qual a parte autora 

pleiteia a incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos e 

pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos anteriores à 

propositura da ação. Extrai-se do acórdão juntado no ID. 10183706 que a 

sentença de procedência foi reformada pela Turma Recursal e a ação 

extinta pela complexidade da causa e vedação de liquidação nesse juízo, 

não havendo título executivo judicial a embasar o prosseguimento da 

execução, razão pela qual chama-se o feito a ordem para revogar o 

despacho de ID. 12169112 e determinar o arquivamento dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003162-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE MOURA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1003162-10.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICK DE MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a certidão do oficial juntada no ID. 

15751695, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERENTE)

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000545-14.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - 

ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em apreciação 

por força da decisão proferida pelo Relator do Conflito de Competência 

instaurado entre o JEFAZ e a 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (id – 

10616671). Trata-se de ação anulatória que promove ANZIL 

TRANSPORTES LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual requer “DEFIRA TUTELA CAUTELAR NO INICIO DA LIDE E SEM OITIVA 

DO REQUERIDO PARA: 7.1.1. Determinar a suspensão do Termo de 

Exclusão Simples Nacional – GIOR 442779/337/68/2015, com o 

consequente reenquadramento retroativo da requerente no Simples 

Nacional até o julgamento de mérito desta demanda;”. A empresa autora 

sustenta, em síntese, que foi indevidamente excluída do SIMPLES Nacional, 

desde 02/07/2016, sob o argumento de ter omitido receita no 

ano-calendário 2014/2015. Aponta que a SEFAZ realizou a exclusão de 

ofício, após um levantamento por amostragem, sem a parametrização 

necessária das operações reais, tendo em vista que a empresa realiza 

subcontratação de seus serviços e segrega valores que já foram 

tributados pelo terceirizado para o cálculo do SIMPLES. Sustenta que nem 

todos os valores que transitam no plano financeiro da requerente integram 

seu faturamento para fins de cálculo do tributos devidos, pois poderia 

caracterizar a bitributação. Desse modo, assevera que nunca ultrapassou 

o limite de faturamento para permanência no SIMPLES e que “A 

subcontratação pressupõe o recolhimento dos impostos pela empresa 

contratada, ficando a contratante apenas com a responsabilidade 

tributária quando do não pagamento pelo devedor de fato.” Além disso, a 

SEFAZ não teria observado o devido processo legal administrativo, 

cerceando o direito de defesa do reclamante. O Estado de Mato Grosso, 

intimado para se manifestar a respeito do pedido de tutela de urgência, 

apresentou a contestação de id 7299538, na qual defende que não é 

devida a concessão da liminar, bem como defende a legalidade do ato. É o 

breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, 

de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providencias 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Sabe-se que a intervenção judicial para 

suspender os efeitos de decisão administrativa tributária reclama prova 

robusta que possibilite reconhecer uma forte presunção de razão ao 

contribuinte, pois o ato fiscal goza, a princípio, da presunção de 

legitimidade e legalidade a qual, embora relativa, reclama acervo probatório 

seguro para o afastamento das naturais consequências de sanção 

administrativa-fiscal, o que não se encontra nos autos haja vista que a 

questão demanda análise da documentação fiscal relativa ao período da 

suposta “omissão de receita”, na qual está fundamentada decisão 

combatida. O Estado de Mato Grosso destaca que foi interposto o 

E.PROCESS n. 5093352/2015, que restou indeferido pela SEFAZ-MT em 

vista das divergências entre os valores declarados no PGDAS/SIMPLES e 

os contatados na emissão das Notas Fiscais e Conhecimento de 

Transporte nos referidos meses de janeiro a junho de 2015, o que por sua 

vez é mais do que justificativa para sua exclusão no SIMPLES NACIONAL 

Na impugnação, a parte autora aduz que a SEFAZ desconsiderou a 

operação de terceirização e que sua contabilidade demonstra que operou 

dentro do limite para permanecer no SIMPLES NACIONAL, pois se 

considerando o exame da documentação anexa aos autos (CTE, DEFIS, 

PGDAS, LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS), a empresa nunca ultrapassou o 

limite de faturamento para permanência no Simples Nacional.” Por outro 

lado não se evidencia, prima facie, violação do contraditório haja vista que 

a empresa foi devidamente intimada tanto que apresentou recurso 

administrativo. Desse modo, considerando que a própria autora aponta a 

necessidade da análise de toda a documentação fiscal, tem-se que não é 

possível a concessão da tutela provisória, pois não basta a mera alegação 

de erro, há que se ter prova segura que denote claramente que a 

operação fiscal que o contribuinte defende como correta foi contabilizada 

adequadamente. Nesse quadrante, ante a ausência de comprovação 

imediata pela requerente de equívoco na decisão administrativa prudente 

indeferir-se o pleito provisório, pois nessa fase própria de cognição 

sumária não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela. Ante o exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência. Aguarde-se em secretaria a decisão definitiva no 

conflito de competência. Tão logo juntada a comunicação acerca do 

julgamento do conflito de competência, adote-se as providências 

necessárias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002078-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002078-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DIVA MARIA DE OLIVEIRA 

MAINARDI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora requer: “Assim, liminarmente 

protesta pela concessão da tutela consistente em determinar que a 

administração Pública se abstenha de força-la a gozar as férias 

acumuladas ao longo de 24 anos de carreira, devendo ser fixada desde já 

o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de multa diária, a ser revertido em 

favor da Requerente, em caso do descumprimento da ordem". Aduz, em 

síntese, que é policial militar e está sendo compelida a gozar férias e 

licenças-prêmio acumuladas ao longo de 24 anos de carreira, o que se 

apresenta como assedio moral, pois a administração pretende que tais 

direitos sejam gozados de forma ininterrupta com o escopo de 

caracterizar ociosidade imposta de forma compulsoria e humilhante, 

isolando a requerente do convívio de seus pares. É o breve relato. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. A 

concessão de férias e licença prêmio é ato discricionário da 

administração. Como se sabe, a diferença básica entre atos 

discricionários e vinculados reside no grau de liberdade do administrador, 

estando os primeiros, por autorização legal, no rol daqueles em que se 

permite mais de uma solução, ou seja, há mais de um modo de proceder 

para se atingir o interesse público, o que enseja uma avaliação subjetiva 

do administrador no que concerne ao juízo de conveniência e 

oportunidade para edição do ato que melhor se conforme ao atendimento 

da finalidade perseguida. Quanto à administração de pessoal é salutar que 

o gestor público tenha alguma mobilidade para melhor aproveitar os 

recursos humanos, manter a continuidade dos serviços e evitar dispêndio 

de dinheiro publico, desse modo estabeleceu-se que, via de regra, a 

gestão de ferias, licenças compensatórias e a própria lotação de pessoal 

se identifica como ato discricionário. Assim, cabe ao administrador, 

sempre tendo como norte o atendimento ao interesse público, determinar a 

distribuição dos recursos humanos de modo que possa melhor equacionar 

a mão de obra disponível aos objetivos da administração. É dever do 

servidor público indicar o período de usufruto das férias a fim de evitar o 

acúmulo indevido de ferias (id. 14965268), consoante previsão no decreto 

1.179/2008 (art. 1º). De outro lado, a autora não juntou nenhum documento 

de que tenha cumprido o disposto no art. 3º da mesma norma (informar ao 

setor de recursos humanos, no prazo de 30 dias, o período em que 

gozará férias e licença prêmio), e que o agendamento tenha sido 

indeferido por necessidade do serviço. A ingerência em ato discricionário 

só se qualifica quando demonstrada circunstância de excesso ou 

ilegalidade, o que não se evidencia no caso concreto, haja vista que a 

administração pode, inclusive precedendo a aposentadoria, quitar os 

períodos de férias e licenças vencidas, deferindo o seu respectivo gozo a 

fim de evitar a constituição de passivo que poderá onerar sobremaneira 

os cofres públicos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 319, DE 08 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Márcia Aparecida Meloto de Oliveira, 

matrícula nº 13287, como Gestora Judiciário substituta, no JUVAM - 

Juizado Volante Ambiental, no período de 08 a 17 de outubro de 2018, em 

razão do usufruto de férias da servidora Jovelina Ribeiro de Souza, 

matrícula nº 1509.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008958-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA MARCHIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008958-39/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Mineiros – 

GO Autora: Liliana Marchio. Réu: Ronaldo Rodrigues da Silva. Vistos, etc. 

LILIANA MARCHIO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de RONALDO RODRIGUES 

DA SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008959-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA LOURENCO FRAGOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008959-24.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Mateus 

Leme - MG Autora: Emilia Lourenço Fragoso. Réu: Empreendimentos 

Saraiva Ltda. Vistos, etc. EMILIA LOURENÇO FRAGOSO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de EMPREENDIMENTOS SARAIVA LTDA, com pessoa jurídica de 

direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a 

presente, servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a 

falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja 

solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as 

baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009201-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

DENIZE SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009201-80/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Denize 

Silveira dos Santos. Ré: Companhia Excelsior de Seguro. Vistos, etc. 

DENIZE SILVEIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGURO, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado 

nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de outubro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008709-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOPOLITANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

LOCALIZA FLEET S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008709-88/2018 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Sirlei Alves dos 

Santos. Réu: Rondopolitana Comércio de Veículos Ltda – ME e Outro. 

Vistos, etc. SIRLEI ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de RONDONOPOLITANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e 

LOCALIZA FLEET S/A, pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente 

atualizada, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil; b) carreando, novamente, os documentos de (fl.30 e fl.31 – 

correspondência ID 15678126, ID 15678514), eis que os constantes nos 

autos são ilegíveis (borrados), nos termos do art. 320 do Código de 

Processo Civil; c) indicando corretamente o valor da causa, nos termos do 

artigo 319, V, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 09 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003951-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

VERGINIA CHINELATO (ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1003951-03/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Adriano Bernardo da Silva. Ré: Auto Escola Líder. Vistos, 

etc. Considerando o termo de conciliação acostado aos autos à (fl.100 – 

correspondência ID 12780314), bem como, o petitório de (fl.104 – 

correspondência ID 14484417), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019, às 11h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002040-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

CARLOS RODRIGO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAYANA SOUZA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002040-19/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Carlos Rodrigo da Silva Pereira. Ré: Ramayana Souza 

Conceição. Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado 

aos autos à (fl.50 – correspondência ID 14306601), bem como, o petitório 

de (fl.51 – correspondência ID 14428152), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 08h00min, no 

CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006191-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006191-62/2017 Ação: Ação de Rescisão Contratual Autor: Daniel 

Rodrigues do Nascimento. Ré: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado aos autos à 

(fl.60 – correspondência ID 10726556), bem como, o petitório de (fl.63 – 

correspondência ID 13494900), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado à (fl.63 – 

correspondência ID 13494900). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786678 Nr: 8890-14.2015.811.0003

 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: DIJALMA PIMENTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por DIJALMA 

PIMENTA JÚNIOR, em desfavor de EVANDRO ALVES DE ARAÚJO, com 

qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância 

de R$ 5.063,93 (cinco mil, sessenta e três reais, noventa e três centavos), 

devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção 

monetária – INPC - quando do vencimento.. Condeno-o no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado.Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 20 de setembro 

de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768887 Nr: 1663-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para trazer 

aos autos a comprovação da guia de recolhimendo das custas 

processuias, uma vez que não acompanharam a petição protocolada em 

04/07/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722776 Nr: 3786-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCIVANE DE JESUS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CFI, BANCO FIBRA S/A 

(CREDIFIBRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:MT/9069-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3786-12/2013

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411021 Nr: 7075-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7075-26.2008

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 
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Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430490 Nr: 12384-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12384-91/2009

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443785 Nr: 12454-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12454-74/2010

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se 

a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438097 Nr: 6764-64.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU 

TRANSPORTES BOTUVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 1651-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93630 Nr: 5170-98.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA ALVES, LUIZ LOPES 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 Do advogado da parte autora para tomar ciência da decisão de fl. 

332/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814021 Nr: 890-88.2016.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos informando se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761587 Nr: 14292-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 2001 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA MARIA TORRES 

FARIAS - OAB:OAB/MS 8.109

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 14292-13.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Tecnomerc Ltda

Réu: Posto 2001 Ltda

 Vistos, etc...

 HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.200/200v), para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

 Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 09/outubro/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742731 Nr: 3716-58.2014.811.0003

 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): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, LUCINEIDE 

NUNES DA SILVA, GRAZIELLE RODRIGUES ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal maifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 95/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770163 Nr: 2223-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FEITOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em fls. 155/227

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820612 Nr: 3204-07.2016.811.0003

 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: A BANDEIRANTES CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, DIARIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:16.760/DF

 .Desta forma, rejeito-as.Defiro a prova oral requerida pela parte 

autora.Assim, designo o dia 13 de março de 2019, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 

09/outubro/2018 Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893009 Nr: 2774-84.2018.811.0003

 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: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARONI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2774-84/2018

Ação: Locupletamento Ilícito

 Autor: Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda.

Réu: Luiz Baroni Filho.

Vistos, etc.

IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação 

de Locupletamento Ilícito” em desfavor de LUIZ BARONI FILHO, com 

qualificação nos autos.

Que distribuíra a presente ação em 04.04.2018 de forma física, sendo 

determinado à (fl.59v°) a correta distribuição, via PJe.

 É o relatório necessário.

D E C I D O:

É sabido que na Comarca de Rondonópolis – MT, os feitos gerais cíveis 

deverão distribuídos via PJe, devidamente intimada a proceder a correta 

distribuição; a parte autora comprovara a correta distribuição à (fls.61).

Assim, configurada está a inadequação da via eleita pelo autor.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de LUIZ BARONI 

FILHO, com qualificação nos autos, com fulcro art. 485, IV e no art. 321, 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial.

Custas pela parte autora.

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ.

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 08 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 905987 Nr: 7089-58.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito 

pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em 

receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez 

que não há demonstração de relevância para que o processo executivo 

tenha seu curso suspenso.Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 08 de outubro de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724419 Nr: 5407-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5407-44/2013

Vistos, etc.

Considerando que o demonstrativo de débito juntado às (fls.128/128v°) 

esta incompleto, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo do 

débito completo e atualizado, bem como, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719513 Nr: 561-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB SC 8927, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº561-81/2013

Vistos, etc.

Considerando que o demonstrativo de débito juntado às (fls.269/265) esta 

incompleto, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo do 

débito completo e atualizado, bem como, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713848 Nr: 8985-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILE INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PIMENTA DA 

ROCHA DE CARVALHO - OAB:75.476 MG, GABRIEL SANTOS 

CORDEIRO DE ANDRADE - OAB:96.745 MG

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8985-49/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’.

Analisando a pretensão de (fl.152V) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 397135 Nr: 10636-92.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS VIEIRA, MIRALVA RITA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10636-92/2007

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740338 Nr: 2193-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TROVÃO AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPANHOLI TRANSPORTADORA DE SUINOS 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR LENZ - OAB:52019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2193-11/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451235 Nr: 6415-27.2011.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREITON SILVIO, DELVANIA MOREIRA DO AMARAL 

SILVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI MORENO SARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6415-27/2011

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437402 Nr: 6070-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNORI, PISSINI E MARQUESINI SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARQUES DE SOUZA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 "[...] Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito à (fl.465), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria. Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do 

convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro 

apenas e tão somente a busca on line de veículos em nome da parte 

executada (fl.464), conforme se verifica pelos extratos em anexo. 

Outrossim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na escrivania, 

bem como, extrato do “Renajud”. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784408 Nr: 7903-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE JESUS DUARTE ME 

(MERCADO NOVO MUNDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7903-75.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Davantel Marchiori & Cia Ltda.

Executado: Aparecido de Jesus Duarte Me (Mercado Novo Mundo).

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.54), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451787 Nr: 6966-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE, FABIO 

CAMILLO, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOCE SAL PEIXARIA LTDA ME, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:MT/7045-B, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:MT/4478

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6966-07/2011

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executada: Doce Sal Peixaria Ltda ME.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.251), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.238/239) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758296 Nr: 12312-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON DA SILVA, MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, CONSTRUTORA 

VICKY LTDA, ALBERTO FERREIRA DA SILVA FILHO, CLORISVALDO 

SOARES DE OLIVEIRA, MARIA ENI MALHEIROS LUCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12312-31.2014

Ação: Usucapião Extraordinário

Autores: José Nilson da Silva e Margarida da Silva.

Réus: Construtora Vicky Ltda e Alberto Ferreira da Silva Filho.
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Vistos, etc...

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço da ré (fl.122), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814834 Nr: 1151-53.2016.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1151-53.2016/2018

Ação: Busca e Apreensão

 Autora: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Creuza Evangelista da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da parte 

autora (fl.39), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372039 Nr: 545-74.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE ACUNHA ARISTIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO TEIXEIRA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA CANDIDO DA 

COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA 

SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº545-74/2006

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Meire Acunha Aristides.

Executado: Romulo Teixeira Rego.

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para, no prazo 

de (5) cinco dias, manifestar acerca dos documentos de (fls.304/305), 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728668 Nr: 9455-46.2013.811.0003

 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: EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO -ME, EDUARDO 

LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA METRÓPOLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA BRAGA PEREIRA 

CAMPOS ANTUNES - OAB:13376/MT

 Do advogado da parte interessada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726583 Nr: 7509-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA, SILVANO 

CARDOSO DA SILVA-ME (DRAGA OURO VERDE), SILVANO CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:13969, RAFAEL XAVIER DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Intima-se a parte interessada da expedição nos autos do Ofício 360/2018 

e do Termo de retificação de penhora, para que realize as diligências 

necessárias para averbação no CRI/Rondonópolis, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750999 Nr: 8279-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PAIVA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARILIA PERES MOREIRA, 

MARIO LUIS MOREIRA ALVES, HERMELINDO NICOLAU DA SILVA, SIMONE 

CARDOSO MENABO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 245

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426581 Nr: 8744-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, verificando junto ao Site do TJMT, constatei que a 

Carta Precatória expedida para a Comarca de Pedra Preta e lá distribuída 

sob o nº 647-24.2015.811.0022, cód. 50135, retomou seu prosseguimento 

no dia 25/06/2018 e fora remetida para apreciação do Juiz no dia 
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02/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801216 Nr: 14848-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO VILELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente bem como como do Provimento 56/2007 

CGJ, impulsiono o feito para o Setor de Expedição de documentos para 

intimação do Sr. Perito para informar nos autos se a pericia do requerente 

foi realizada, e em caso positivo apresentar o Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718952 Nr: 14429-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES SOARES DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14429-63.2012

Ação: Monitória

Autor: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Réu: Elves Soares de Lima Filho.

 Vistos, etc...

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Monitória’, que move em desfavor de ELVES 

SOARES DE LIMA FILHO, com qualificação nos autos, ingressou com o 

pedido de (fls.256/verso; fls.258/verso), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando que a parte ré fora devidamente citada (fl.254v), não tendo 

realizado o pagamento e, também, não apresentado embargos, conforme 

informa a certidão de (fl.255), defiro a conversão do presente feito, 

devendo ser observado o disposto no artigo 701, §2º do Código de 

Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a ser ‘Execução de 

Título Executivo Judicial’.

Façam-se as anotações devidas.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738716 Nr: 1158-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.109/111) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: 

ao advogado da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa (fl.111), sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 05 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731373 Nr: 11782-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBERTO ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA 

APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, MARINO WIEZOREK, HENRIQUE ORMONDE PORTELA, SOLANGE 

SILVA PORTELA, MARCO ANTONIO DE ARAÚJO, MONICA FERREIRA DIAS 

DE ARAUJO, MARINO WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11782-61.2013

Ação: Usucapião Extraordinário

Autores: Norberto Antônio Alves Pereira e Outra.

Réu: Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda.

 Vistos, etc...

Conclusão indevida.

Citem os confinantes, conforme determinado à (fl.96), expedindo-se o 

necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 347174 Nr: 2580-41.2005.811.0003

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:OAB/PR8123, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 338 de 586



 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2580-41.2005

Ação: Depósito

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réu: José Rodrigues Constantino.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Deixo de analisar o petitório de (fls.204/205), eis que totalmente alheio à 

realidade dos autos.

Façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747360 Nr: 6373-70.2014.811.0003

 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: SEBASTIAO BARROS ALVES, MARCOS ANTONIO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE ANTONIA DE OLIVEIRA, MANOEL 

MESSIAS DE OLIVEIRA, ATHAÍDE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6373-70.2014

Ação: Anulatória de Escrituração Pública de Imóvel

Autores: Sebastião Barros Alves e Marcos Antônio da Cruz.

Réus: Marlete Antônia de Oliveira e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.102/103), hei por bem em 

determinar à secretaria para que cumpra integralmente a decisão de 

(fl.51).

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773071 Nr: 3597-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO BENAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3597-63.2015

Ação: Medida Cautelar Inominada

Autora: Transportadora Brasil Central Ltda.

Réu: Claudiomiro Benan.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.115), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do réu por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 

Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893142 Nr: 2823-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE DEVENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MAMORE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2823-28.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: Gilson José Devenz.

Requerido: Leonaldo Mamore Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.49), determino a devolução da 

precatória com as baixas e homenagens de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702902 Nr: 10880-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOBALDO CORDOBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10880-79.2011

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Damasceno Comércio de Materiais para Construção Ltda.

Executado: Teobaldo Cordoba da Silva.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.102/104) e da certidão de (fl.108), 

hei por bem em deferir o levantamento dos valores penhorados à (fl.99), 

com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820065 Nr: 2958-11.2016.811.0003

 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: PRISCILA DOS SANTOS CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA DE 

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - 

OAB:10386B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2958-11.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação

Autora: Priscila dos Santos Cardozo.

Ré: Faculdade Anhanguera de Rondonópolis – Anhanguera Educ. Ltda.

Vistos, etc...

 Analisando os termos dos petitórios de (fls.153/155) e (fl.156), hei por 

bem em deferir o levantamento dos valores depositados à (fl.154), com 

suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735673 Nr: 15184-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, EDENILZA ROCHA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15184-53.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Fernanda de Oliveira Santos e Edenilza Rocha da Silva.

Executada: Impactum Empreendimentos.

Representante: Ângelo Bernardino de Mendonça.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.194), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708654 Nr: 3523-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LEONARDO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3523-14.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Mário Leonardo de Souza Dias.

Executada: Brasil Telecom S.A.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.378), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403967 Nr: 17473-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA GOMES MARTINS, ANISIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:MT 1585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 659/2007

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre.

Executados: Andréia Gomes Martins e Anísio Martins.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.110), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432539 Nr: 1204-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PIRES TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1204-44.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco Honda S.A.

Executado: João Paulo Pires Targino.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.121), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818730 Nr: 2460-12.2016.811.0003

 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): SILVIO PINTO DE OLIVEIRA, SILVIO PINTO DE 

OLIVEIRA

 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, MONICA 

FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA MILENE 

DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2460-12.2016

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

Representante: Mario Milton V. Ferreira Mendes.

Executado: Silvio Pinto de Oliveira.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.65), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787496 Nr: 9219-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA SCHOLZ FERREIRA, CELSO 

DALASTRA, IRMA DALASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9219-26.2015

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Comercial Borgato Máquinas e Implementos S.A.

Executados: Giuliana Scholz Ferreira e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.82), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386651 Nr: 388-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 388-67.2007

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Luchesi Advogados.

Executado: Espólio de Euclides Mosselin Garcia.

Representante: Leila Garcia.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.562), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 899852 Nr: 5273-41.2018.811.0003

 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: TRANSPORTES PAIS E FILHOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, 

CARAMURU ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI ª DE FREITAS CANDIDO - 

OAB:21122/SC, EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:OAB/SC 1.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 
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OAB:MT/14.280-B, ONOFRE FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/GO 2.193, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5273-41.2018

Ação: Cobrança

Autor: Transportes Pais e Filhos Ltda Me.

Réus: Rodorápido Transportes Ltda e Caramuru Alimentos S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.136), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

improrrogável de (5) cinco dias, recolha as custas do Cartório Distribuidor 

de (fl.129), sob pena de extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818699 Nr: 2451-50.2016.811.0003

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MARQUES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2451-50.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios.

Ré: Tereza Marques Franco.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.66), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746230 Nr: 5726-75.2014.811.0003

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELICIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5726-75.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Itaucard S.A.

Réu: Fernando Felício Marques.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.106), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730127 Nr: 10726-90.2013.811.0003

 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): D A RODRIGUES MANUTENÇÃO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10726-90.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: D A Rodrigues Manutenção Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.73), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726514 Nr: 7446-14.2013.811.0003

 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): IVANILDO MOREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7446-14.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.
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Réu: Ivanildo Moreira do Nascimento.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.74), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793756 Nr: 11784-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11784-60.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Réu: Diniz Comércio de Medicamentos Ltda Me.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.79), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 277919 Nr: 1654-02.2001.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:18130/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344 - MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:MT/6.187

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 205/2003

Ação: Busca e Apreensão

Autora: União Administradora de Consórcios Ltda.

Ré: Terezinha Logrado de Souza Fanaia.

 Vistos, etc...

UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de ‘Busca e Apreensão’ que 

moveu em desfavor de TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA FANAIA, 

postulou às (fls.388/390), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422099 Nr: 4382-35.2009.811.0003

 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: JRT, MARI ODETE TONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RODRIGUES, CODER - COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4382-35.2009

Ação: Indenização

Autor/menor: J. R. T.

Representante: Mari Odete Toniolli.

Réus: Osvaldo Rodrigues e Coder – Companhia de Des. de Rondonópolis.

 Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte autora não 

cumpriu corretamente a decisão de (fl.622), eis que acostou 

demonstrativo de cálculo apenas da verba honorária, inclusive, com os 

valores errados, assim, determino a intimação do autor, via seu bastante 

procurador, para que cumpra o disposto no artigo 524 do Código de 

Processo Civil, sob pena de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732937 Nr: 13034-02.2013.811.0003

 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: FAUSTINO GARCIA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13034-02.2013

Ação: Obrigação de Fazer

Autor: Faustino Garcia Barboza.

Ré: Adm do Brasil Ltda.

 Vistos, etc...

EDIR BRAGA JÚNIOR E JOÃO ROBERTO ZILIANI, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer’ que FAUSTINO GARCIA 

BARBOZA moveu em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, postulou às 

(fls.255/260), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’ atinente aos honorários sucumbenciais, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743204 Nr: 3937-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALICE SILVA NASCIMENTO ARAUJO, EDINEY 

FERREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A-ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAÚJO PIAU - OAB:DF/21.697

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3937-41.2014

Ação: Usucapião

Autores: Analice Silva Nascimento Araújo e Ediney Ferreira Araújo.

Ré: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte.

 Vistos, etc...

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, via seu 

representante legal, na “Ação de Usucapião” que moveu ANALICE SILVA 

NASCIMENTO ARAÚJO E EDINEY FERREIRA ARAÚJO, em desfavor de 

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE, 

ambos devidamente qualificados, postulou às (fls.159/162), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893968 Nr: 3125-57.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CARVALHO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3125-57.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: Luzia Pereira Aguiar.

Requerida: Silvia Carvalho Ferreira.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.20) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892401 Nr: 2642-27.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE ARAUJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:OAB/SP 

318.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2642-27.2018

Ação: Carta Precatória

Requerente: Maria Ivone Araújo Rodrigues.

Requerida: Expresso Rubi Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.21) e o disposto no artigo 393, 

§2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.
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Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719362 Nr: 396-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA - ME, SHYRLENE SOARES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SÉRGIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RODRIGUES SILVEIRA 

- OAB:6930/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 396-34.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: M M Indústria e Comércio de Roupas Ltda Me.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.210) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.186 – 30.11.2016) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 45383 Nr: 2801-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOAO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447917 Nr: 3096-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME, EDSON MOACIR 

ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701241 Nr: 9219-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CAMINHOES COMERCIO DE VEICULOS E 

ESTACIONAMENTO LTDA, CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448075 Nr: 3254-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F VEICULOS LTDA ME, FRANKSLENY ROSA 

DA SILVA, JEROLINO CORREIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430150 Nr: 12106-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI E FARIAS LTDA, ILZANETE TEIXEIRA 

DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722794 Nr: 3802-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICLAI DO PRADO BESERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700723 Nr: 8695-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALBERTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738084 Nr: 751-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA MARQUES, JADER 

AUGUSTO FERREIRA DIAS, JOAO PAULO PINHEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAXILIMIANO SERGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA 

MARQUES - OAB:, JADER AUGUSTO FERREIRA DIAS - OAB:91.172/MG., 

JOAO PAULO PINHEIRO COSTA - OAB:111413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735529 Nr: 15073-69.2013.811.0003

 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: AFONSO BATISTA DE LIMA, RAQUEL BORGES DE 

MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, ALESSANDRO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Ante o exposto, determino a expedição de mandado de intimação ao 

perito judicial – Dr. José Spila Neto-, para que no prazo improrrogável de 

(15) quinze dias, responda aos quesitos formulados pela parte autora e 

pelo réu Alessandro Alonso Cavicchioli, concluindo a perícia e 

complementando o laudo de (fls.650/651), sob pena de aplicação de multa 

de R$26.617,00 (vinte e seis mil e seiscentos e dezessete reais), 

correspondente à (2%) dois por cento do valor atualizado da causa, que 

será revertido em favor das partes prejudicadas.Suprida a omissão, 

cumpram os demais termos da decisão de (fl.719). Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790646 Nr: 10474-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10474-19.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Osvaldo Mateus de Oliveira Filho.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.88/89), hei por bem em deferir 

o pedido de suspensão do feito até 27/12/2018, em consonância com o 

disposto no artigo 10º da Lei nº 13.340/2016.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381029 Nr: 9277-44.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI JOSE RAVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:20753, ROGERS A. CORSO - OAB:RS/46.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9277-44.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Indra Distribuidora de Insumos para Agropecuária Ltda.

Executado: Gilnei José Ravazio.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.140), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (180) cento 

e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728119 Nr: 8942-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8942-78.2013

Ação: Habilitação

Autora: Sandra Oliveira Bonifácio.

Réu: Raul de Oliveira Pinto.

Vistos, etc...

SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO, com qualificação nos autos, em causa 

própria, ingressou com a presente “Ação de Habilitação” em desfavor de 

RAUL DE OLIVEIRA PINTO, devidamente qualificado e, após seu 

processamento, houvera o acolhimento da pretensão inicial, 

respeitando-se a ordem preferencial de cada crédito e na proporção do 

saldo disponível (fls.63/66), operando-se o trânsito em julgado, restou 

expedido o alvará de (fl.75), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento total do crédito habilitado, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO, em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA 

PINTO, ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728222 Nr: 9035-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 9035-41.2013

Ação: Habilitação

Autor: Daniel da Costa Garcia.

Réu: Raul de Oliveira Pinto.

Vistos, etc...

DANIEL DA COSTA GARCIA, com qualificação nos autos, em causa 

própria, ingressou com a presente “Ação de Habilitação” em desfavor de 

RAUL DE OLIVEIRA PINTO, devidamente qualificado e, após seu 

processamento, houvera o acolhimento da pretensão inicial, 

respeitando-se a ordem preferencial de cada crédito e na proporção do 

saldo disponível (fls.34/37), operando-se o trânsito em julgado, restou 

expedido o alvará de (fl.53), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento total do crédito habilitado, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

DANIEL DA COSTA GARCIA, em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO, 

ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744065 Nr: 4399-95.2014.811.0003

 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: MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 4399-95.2014

Ação: Habilitação

Autor: Marco Antônio Matos de Souza.

Réus: Raul de Oliveira Pinto.

Vistos, etc...

MARCO ANTÔNIO MATOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, em 

causa própria, ingressou com a presente “Ação de Habilitação” em 

desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO, devidamente qualificado e, após 

seu processamento, houvera o acolhimento da pretensão inicial, 

respeitando-se a ordem preferencial de cada crédito e na proporção do 

saldo disponível (fls.11/14), operando-se o trânsito em julgado, restou 

expedido o alvará de (fl.24), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento total do crédito habilitado, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

MARCO ANTÔNIO MATOS DE SOUZA, em desfavor de RAUL DE 

OLIVEIRA PINTO, ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744067 Nr: 4401-65.2014.811.0003

 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: ALCIDES ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO, SERGIO ROBERTO 

GUIMARAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS
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PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 4401-65.2014

Ação: Habilitação

Autor: Alcides Arcanjo Ribeiro.

Réus: Raul de Oliveira Pinto e Sérgio Roberto Guimarães Silva.

Vistos, etc...

ALCIDES ARCANJO RIBEIRO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente “Ação de Habilitação” em 

desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E SÉRGIO ROBERTO GUIMARÃES 

SILVA, devidamente qualificados e, após seu processamento, houvera o 

acolhimento parcial da pretensão inicial, respeitando-se a ordem 

preferencial de cada crédito e na proporção do saldo disponível 

(fls.51/54), operando-se o trânsito em julgado, restou expedido o alvará de 

(fl.69), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento parcial do crédito habilitado, 

não havendo nenhum saldo remanescente nos autos principais, por isso, 

só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ALCIDES ARCANJO RIBEIRO, em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E 

SÉRGIO ROBERTO GUIMARÃES SILVA, ambos qualificados, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728336 Nr: 9135-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO, ELAINE ARAUJO 

COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9135-93.2013

Ação: Habilitação

Autores: João Roberto Ziliani e Salvador Pompeu de Barros Filho.

Réus: Raul de Oliveira Pinto e Elaine Araújo Costa Pinto.

 Vistos, etc...

JOÃO ROBERTO ZILIANI E SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, com 

qualificação nos autos, em causa própria, ingressaram com a presente 

“Ação de Habilitação” em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E ELAINE 

ARAÚJO COSTA PINTO, devidamente qualificados e, após seu 

processamento, com o indeferimento do seu pedido inicial (fls.41/44), já 

transitado em julgado, vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando que o pedido formulado pelos autores não fora acolhido, 

restou configurada a perda de objeto da presente habilitação, não 

havendo outro caminho a ser trilhado a não ser sua extinção sem 

julgamento de mérito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a “Ação Reivindicatória” promovida por 

JOÃO ROBERTO ZILIANI E SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, em 

desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E ELAINE ARAÚJO COSTA PINTO, 

com qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transitada em julgada, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92583 Nr: 3981-85.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A , BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSE TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível proceder o envio da carta de intimação, por 

se tratar de zona rural não existe CEP, motivo pelo qual intimo o advogado 

do exequente para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295621 Nr: 10117-93.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ALVES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO, ELAINE ARAUJO 

COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 10117-93.2002

Ação: Execução contra Devedor Solvente

Exequente: Enio Alves Cabral.

Executados: Raul de Oliveira Pinto e Elaine Araújo Costa Pinto.

Vistos, etc...

ENIO ALVES CABRAL, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução contra Devedor Solvente” que move 

em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E ELAINE ARAÚJO COSTA 

PINTO, devidamente qualificados e, após seu processamento, vieram-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, não havendo 

nenhum saldo remanescente, por isso, só há um caminho a ser trilhado, 

qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ENIO ALVES CABRAL, em desfavor de RAUL DE OLIVEIRA PINTO E 

ELAINE ARAÚJO COSTA PINTO, ambos qualificados, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, sobre a 

desconstituição da penhora formalizada (fls.866/867), ante a ausência de 

saldo para supri-la e a extinção do feito, encaminhando-se o ofício já 

enviado à (fl.864).

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756866 Nr: 11406-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH MENEZES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de 

(fls.160/168), promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, em desfavor de EDITH MENEZES ALVES, todos com qualificação nos 

autos. Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios, por 

serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Deste 

modo, defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.168) e (fl.177), 

em favor da exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.Por fim, 

conclui-se que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito.Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo, promovido por EDITH MENEZES ALVES, em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, 

com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.Custas pela parte executada.Façam as baixas 

devidas.Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas 

as custas, se houver, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747136 Nr: 6244-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DO 

CERRADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO CORDEIRO DE SOUZA, PEDRO LUIZ 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366, JOSE FLAVIO MARRAS DOMINGUES - OAB:2350/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 6244-65.2014

Ação: Restauração de Autos

Autora: Coopacel Cooperativa de Agropecuária Mista do Cerrado Ltda.

Réus: Vanildo Cordeiro de Souza e Pedro Luiz Brunetta.

Vistos, etc...

COOPACEL COOPERATIVA DE AGROPECUÁRIA MISTA DO CERRADO 

LTDA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente 

ação em desfavor de VANILDO CORDEIRO DE SOUZA E PEDRO LUIZ 

BRUNETTA, devidamente qualificado, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.26) e, em sendo assim, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por COOPACEL COOPERATIVA 

DE AGROPECUÁRIA MISTA DO CERRADO LTDA, em desfavor de 

VANILDO CORDEIRO DE SOUZA E PEDRO LUIZ BRUNETTA, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751789 Nr: 8668-80.2014.811.0003

 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: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G-10 TRANSPORTADORA LTDA, CEAGRO 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - 

OAB:242838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8668-80.2014

Ação: Cobrança de Estadias c/c Indenização por Danos Morais

 Autora: Pedromar Transportes Ltda.

Réus: G-10 Transportadora Ltda e Ceagro Agrícola Ltda.

Vistos, etc...

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação de “Cobrança de Estadias c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de G-10 TRANSPORTADORA 

LTDA E CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, devidamente qualificadas e após seu 

processamento, apresentaram manifestação às (fls.197/199), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, em desfavor de G-10 TRANSPORTADORA LTDA E 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426223 Nr: 8378-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUREMA FARINA CARDOSO 

ESTEVES - OAB:MT17.767-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 8378-41.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rivael Ferreira dos Santos.

Executada: Carval Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Vistos, etc...

RIVAEL FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA, devidamente qualificada, após seu 

processamento sobreveio a certidão de (fl.256), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.256) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

RIVAEL FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de CARVAL MASTER 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA, 

ambos qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809646 Nr: 17827-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DORNE HEPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780 OAB/BA

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 17827-13.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Márcia Maria Dorne Hepp.

Executada: Tim Celular S.A.

Vistos, etc...

MÁRCIA MARIA DORNE HEPP, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de TIM CELULAR S.A., devidamente qualificada, após seu 

processamento sobreveio a certidão de (fl.102), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.102) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

MÁRCIA MARIA DORNE HEPP, em desfavor de TIM CELULAR S.A., ambos 

qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805573 Nr: 16520-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MINORU OSHIRO KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SCOPUS 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE 

ITACARAMBI MEINBERG - OAB:19964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 16520-24.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Robson Minoru Oshiro Kanacilo.

Executados: Banco Bradesco S.A. e Scopus Tecnologia Ltda.

Vistos, etc...

ROBSON MINORU OSHIRO KANACILO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. E SCOPUS TECNOLOGIA LTDA, 

devidamente qualificado, após seu processamento sobreveio a certidão 

de (fl.75), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.75) e compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ROBSON MINORU OSHIRO KANACILO, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. E SCOPUS TECNOLOGIA LTDA, ambos qualificados, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785571 Nr: 8457-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DE CARGAS 
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RODOVIARIA LOWE,, LUIZ CARLOS LOWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8457-10.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Santander Brasil S.A.

Executados: Transportadora de Cargas Rodoviárias Lowe e Outro.

 Vistos, etc...

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.41/42v), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo, com fulcro no artigo 

922 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010063-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CIRLEI GONCALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1010063-85.2017 

Ação: Exibição de Documentos Autor: Cirlei Gonçalves da Rocha Réu: 

Impactus Comercial Ltda Vistos, etc... Cirlei Gonçalves da Rocha, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com 

“Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório ID-12466481, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Cirlei Gonçalves da Rocha, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão ID-11885619, em sua íntegra. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,10/outubro/2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005131-88.2016 Ação: Cobrança Autor: Sicredi Sul MT Réu: Jairo 

Ferreira dos Santos Vistos, etc... Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul – MT, 

pessoa jurídica de direito privado, aforou o presente processo em 

desfavor de Jairo Ferreira dos Santos, com qualificação nos autos, e, 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de homologação do 

acordo e suspensão do processo. D e c i d o: HOMOLOGO o acordo de 

vontades de ID-10629070, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 10/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004949-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO (RÉU)

ESPOLIO DE ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1004949-05.2016 

Ação: Monitória Autora: Santa Casa de Rondonópolis Réus: Monica Pires 

de Souza e Outro Vistos, etc... Santa Casa de Misericórdia e Maternidade 

de Rondonópolis, pessoa jurídica de direito privado, ajuizou a presente 

ação em desfavor de Espólio de Antonio de Souza Sobrinho e Mônica 

Pires de Souza, com qualificação nos autos, buscando haver a 

importância de R$ 7.605,29 (sete mil, seiscentos e cinco reais, vinte e 

nove centavos). Devidamente citados, não contestaram a ação, por isso, 

requereu a autora a aplicação do disposto no § 2°, do artigo 701 do Código 

de Processo Civil, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: No caso em 

pauta, a autora carreou com a inicial os documentos necessários ao 

manejo da presente ação, sendo a ação monitória remédio processual 
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pertinente à cobrança do crédito, dada a ausência de sua liquidez e 

certeza. Por outro lado, os requeridos foram devidamente citados e não 

ofereceram embargos à ação monitória, razão pela qual, tem aplicação o 

disposto no § 2°, do artigo 701 do Estatuto Processual Civil. Eis o 

dispositivo “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702...”. É o 

caso dos autos. Em sendo assim, cumpra-se o disposto no artigo 701, § 

2°, do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009189-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009189-66/2018 Ação: Partilha de Bens Autor: Claudio Antônio dos 

Santos. Ré: Ana Cristina Santos Almeida. Vistos, etc. Da análise detida 

dos autos, verifica-se que o feito se trata de “Ação de Partilha de Bens”. 

In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em razão 

do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo 

para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes 

autos a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

09 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009238-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS FERREIRA BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009238-10/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara – 

MT Exequente: Maria José Alves do Nascimento. Executado: Elvis Ferreira 

Borba. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente 

missiva tem como finalidade a citação do executado, Sr. Elvis Ferreira 

Borba, na “Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos” sob 

nº5496-41.2016.811.0010 (Código – 86730). In casu, considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas de Família e Sucessões têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária 

(destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para 

processar a presente missiva, pelo que determino a remessa destes autos 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003694-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CORREA PRATES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003694-75.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: José Correa Prates. Réu: Itaú Unibanco S.A. Vistos 

etc... JOSÉ CORREA PRATES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ITAÚ UNIBANCO S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FREDERICO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001709-37.2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Diogo Frederico da 
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Silva Nascimento. Réu: Itaú Unibanco S.A. Vistos etc... DIOGO FREDERICO 

DA SILVA NASCIMENTO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ITAÚ 

UNIBANCO S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a 

se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002901-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002901-73/2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Gazin Ltda. Réu: Adebrandes Joaquim da Silva. 

Vistos, etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

ação de Busca e Apreensão em desfavor de ADEBRANDES JOAQUIM DA 

SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.50/58 – correspondência ID 

11754809 a ID 11754842). Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “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”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas, se houver. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

09 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR(A))

GILMAR MORAES DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)

ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006512-63.2018 Ação: Cobrança Autor: Auto Kraker Ltda Me. Réus: 

Yara Brasil Fertilizantes S.A. e Ello Locações de Máquinas Industriais Ltda. 

Vistos etc... AUTO KRAKER LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. E ELLO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA. Devidamente citada, a ré Yara Brasil Fertilizantes 

S.A., apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa. No que tange à ré Ello locações de Máquinas 

Industriais Ltda, observa-se que a mesma restou devidamente citada 

(id.14700636), entretanto, não apresentou defesa (id.14700662), vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 
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comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000225-84.2018.8.11.0003

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 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO LUIZ LUCIANO (EXECUTADO)

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

LUANA DOS ANJOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000225-84.2018 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: ALM Comércio de 

Peças para Caminhões Ltda Me e Outros. Vistos, etc... Analisando os 

autos, observa-se que os executados foram devidamente citados 

(id.12645098; id.14265130; id.14264431) e juntaram procurações 

outorgadas à Dra. Luana dos Anjos Vieira, apenas em nome de ALM 

Comércio de Peças para Caminhões Ltda Me e Lucilene de Oliveira Silva, 

porém, a mesma acostara ao feito peça intitulada de ‘Embargos à 

Execução’ (id.14657764), incluindo, o executado Adriano Luiz Luciano, 

mesmo sem poderes para tal finalidade. Por fim, considerando que a parte 

executada não cumpriu o disposto no artigo 914, §1º do Código de 

Processo Civil, deixo de analisar o petitório de (id.14657764), devendo o 

mesmo ser riscado do sistema. Determino à serventia que certifique o 

decurso do prazo de citação dos executados e dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005600-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

MARIANO MARTORANO MENEGOTTO (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

PBG S/A (RÉU)

RAFAEL BERTOLDI COELHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005600-37.2016 Ação: Indenizatória por Danos Morais e Materiais 

Autora: Maria de Lourdes de Carvalho. Réus: Todimo Materiais para 

Construção Ltda e Portobello S.A. Vistos, etc... MARIA DE LOURDES DE 

CARVALHO, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

de “Indenizatória por Danos Morais e Materiais” em desfavor de TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E PORTOBELLO S.A., 

devidamente qualificados, ingressou com a impugnação de (id.15233800), 

requerendo que os honorários periciais sejam reduzidos, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Analisando a questão posta à liça, verifico que 

assiste razão à parte ré PBG S.A., devendo os honorários periciais serem 

reduzidos. Observa-se que a proposta de honorários apresentada está 

exarcebada (id.15201051), tendo em vista que a perícia tem como objetivo 

avaliar o revestimento instalado na propriedade da autora, assim, não vejo 

motivos plausíveis para respaldar os honorários estimados em 

R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). Neste caso, a proposta foi 

apresentada em consonância com a Tabela IBAPE-MT 2015, porém, devem 

ser considerados outros critérios, tais como, a importância e a dificuldade 

do trabalho, o tempo consumido, a complexidade dos quesitos e por último 

a condição financeira das partes e o valor da causa. Nesse sentido, a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA CONTÁBIL – 

PARÂMETROS PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –VALOR EXCESSIVO – 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO A QUO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Segundo doutrina e jurisprudência, os honorários periciais 

devem ser fixados em valor compatível com as peculiaridades do trabalho. 

Assim, deve-se considerar a (I) complexidade do labor (necessidade de 

diligências, de estudos complementares, de cálculos que somente um 

expert possa elaborar) e (II) o tempo necessário para a sua realização. 

Decerto que a homologação da proposta de honorários pelo magistrado 

deve observar os citados requisitos e, ainda, a razoabilidade nos 

parâmetros utilizados de modo a não impossibilitar a tutela jurisdicional com 

a adoção de valor fora da realidade ou do padrão utilizado pela categoria 

técnica a que pertença o perito. Na hipótese dos autos, embora o trabalho 

seja realizado por perito conceituado em sua área de atuação, entendo 

que o trabalho pericial-contábil a ser efetuado não apresenta a 

complexidade correspondente ao valor proposto e àquele homologado 

pelo douto Juiz singular, motivo pela qual deve o valor ser 

proporcionalmente reduzido.” (AI 9425/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 

27/04/2015, TJMT) Assim, frente ao exposto, hei por bem em DEFERIR 

PARCIALMENTE o pedido formulado no (id.15233800), e, via de 

consequência, fixo os honorários periciais em R$6.000,00 (seis mil reais), 

e, desde já, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo a parte ré PBG S.A. ser intimada, via seu atual procurador, para 

efetuar o depósito da importância junto à Conta Única, no prazo de (5) 

cinco dias, sob pena de perda desta prova. Considerando que a perícia 

ainda não fora realizada, cancelo a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 24 de outubro de 2018 às 15:00 horas e, via de 

consequência, redesigno o dia 13 de março de 2019 às 15:00 horas para 

realização da audiência instrutória. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003099-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONEY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1003099-13.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Roney Pereira 

de Souza. Executada: Passaredo Transportes Aéreos S.A. Vistos, etc... 

RONEY PEREIRA DE SOUZA, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S.A., devidamente qualificada, ingressou com o 

petitório de (id.15149492), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando o 

pedido formulado no (id.15149492), hei por bem em deferir o pedido a 

penhora, no importe de 30% sobre o faturamento da empresa executada, 

com fulcro no artigo 866, §1º do Código de Processo Civil, expedindo-se 

ofício às administradoras de Cartões de Crédito Visa, Mastercard, 

American Express, Diners Club International e Elo, para que bloqueiem o 

percentual ora estipulado das vendas e depositem os valores junto à 

Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça até suprir o valor total da 

obrigação. No mesmo sentido, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. RECEBÍVEIS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 835, 

X, do CPC/2015, é possível a penhora de faturamento de percentual de 

empresa devedora, admitindo-se a constrição de cartão de crédito e 

débito. Precedentes STJ. Na hipótese dos autos, frustrados meios para 

adimplemento integral do débito, impõe-se o deferimento da penhora de 

recebíveis de cartões de crédito e débito, mantido o indeferimento da 

penhora diretamente na boca do caixa em razão da observância à 

execução pela via menos gravosa (art. 805, CPC/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70073178287, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 17/08/2017). Em sendo positiva 

a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 841 do 

Código de Processo Civil e, após, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003662-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003662-70.2017 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Banco Bradesco S.A. Executados: Transportadora Roma 

Logística Ltda e Romualdo Nunes Cavalheiro. Vistos, etc... Observa-se 

dos autos que a executada Transportadora Roma Logística Ltda 

encontra-se em recuperação judicial, com prazo de blindagem prorrogado, 

pugnando pela suspensão do feito, conforme petitórios e documentos de 

(id.13462113; id.13462116; id.13462120; id.13462121; id.13462123; 

id.13462127; id.13462133; id.15689190; id.15690162), tendo a parte 

exequente concordado em parte com o pleito (id.14758851). Pois bem, 

analisando a questão trazida à liça, entendo que o pedido deve ser 

acolhido em parte, suspendendo-se o feito em face da executada 

Transportadora Roma Logística Ltda até o encerramento da prorrogação 

do prazo de blindagem, devendo prosseguir-se a execução em face do 

avalista Romualdo Nunes Cavalheiro, eis que não contemplado pela 

recuperação. Expeça-se o necessário, conforme requerido no 

(id.14758851). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003983-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE SOUSA CARMO (ADVOGADO(A))

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCEU GIROTTO (RÉU)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA (ADVOGADO(A))

LATINA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003983-08.2017 Ação: Indenização de Danos Morais e Materiais Autor: 

Severino Lima de Oliveira. Réus: Latina Transportes Ltda Me e Dirceu 

Girotto. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.14859314), 

hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, 

com prazo de (45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 10 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001688-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NEMY ALVES BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE HEIN GARCIA (RÉU)

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001688-95.2017 Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueres Vencidos 

Autor: Nemy Alves Barreto. Representante: Waldemar Alves Barreto. Ré: 

Ilse Hein Garcia. Vistos etc... NEMY ALVES BARRETO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de ILSE HEIN GARCIA. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, verifica-se que a 

ré ingressou com pedido contraposto em sua defesa, procedimento este, 

que era admitido apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o 

advento do Novo Código de Processo Civil restou excluído, portanto, 

totalmente descabido o pedido contraposto, podendo a parte ingressar 

apenas com reconvenção, em consonância com o disposto no artigo 343 

do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido a jurisprudência 

assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. 

RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos 

autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que justifique a 

origem da emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem lastro legal e, 

portanto, o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do feito sob o rito 

ordinário, não é possível o conhecimento de pedido contraposto de 

condenação do autor por danos morais apresentado em contestação. Tal 

pretensão deveria ter sido formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO 

RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM 

PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela ré no 

(id.8148575, págs.08/09), como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (10) de dias, sob pena que desconsideração do pedido, haja 

vista que os documentos acostados não são suficientes a comprovar seu 

estado de hipossuficiência. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 
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chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004023-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004023-87.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Transportes Cerrado Ltda-ME 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

TRANSPORTES CERRADO LTDA-ME, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-10416580, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de TRANSPORTES CERRADO LTDA-ME, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 10/outubro/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004918-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JESSICA TEIXEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004482-89.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil Réu: 

Anildo Borges de Lima Vistos, etc... BANCO RCI BRASIL S/A (RENAULT), 

com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor 

de ANILDO BORGES DE LIMA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-10313247, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 
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não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO RCI BRASIL S/A (RENAULT), 

desfavor de ANILDO BORGES DE LIMA, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 10/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIORECY BATISTA FERRAZ (AUTOR(A))

DURVALINA DE ARAUJO FERRAZ (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLANIA RIBEIRO DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000991-74.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Financiamentos Réu: Catiucia Ferreira da Silva Vistos, etc... BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de CATIUCIA FERREIRA DA SILVA, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado, requereu a 

desistência da ação ID-14601863, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BRADESCO FINANCIAMENTOS, desfavor de CATIUCIA FERREIRA DA 

SILVA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 10/outubro/2.018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009797-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003051-54.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Willian Carvalho de Moraes 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

WILLIAN CARVALHO DE MORAES, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-8170778, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de WILLIAN CARVALHO DE MORAIS, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 10/outubro/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007232-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIANE GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000193-16.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco do 

Brasil S/A Réus: Marcos Antonio da Costa e Outros Vistos, etc... BANCO 

DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de MULTSPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, MARCOS ANTONIO DA COSTA e 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-11073246, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO DO BRASIL S/A, 

em desfavor de MULTSPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS, MARCOS ANTONIO DA COSTA e GRACIELA METELLO 

DE OLIVEIRA COSTA, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pelos réus. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006115-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001367-60.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Elvis Junior Nemoto Vistos, etc... 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de ELVIS JUNIOR 

NEMOTO, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-10368731, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de 

ELVIS JUNIOR NEMOTO, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

10/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005328-43.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Espedito Freitas Carnauba Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de ESPEDITO FREITAS 

CARNAUBA, com qualificação nos autos e após devidamente processado, 

requereu a desistência da ação ID-5051009, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 
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circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, desfavor de ESPEDITO 

FREITAS CARNAUBA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

10/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002229-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002229-94/2018 Ação: Exibição de Documento Autora: Denise 

Rodeguer. Ré: Banco Santander S/A. Vistos, etc. DENISE RODEGUER, com 

qualificação nos autos, advogando em causa própria, ingressara neste 

Juízo com a presente “Ação de Exibição de Documento c/c Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que a autora é cliente da ré e titular da conta 

corrente n° 01080944-1, agência 3275; que, a partir de dezembro de 2015, 

a ré passara a cobrar indevidamente, à Título de Serviços Santander Van 

Gogh, o valor de R$12,90 (doze reais e noventa centavos), valor este 

majorado em maio de 2016 para o importe R$13,80 (treze reais e oitenta 

centavos); que, em outubro de 2016 tal cobrança passou ao montante de 

R$69,00 (sessenta e nove reais).” De outro norte, compulsando os autos 

verifica-se que a parte deixara de proceder ao recolhimento das custas 

iniciais, conforme determinado na decisão de (fls.36/41 – correspondência 

ID 12761959). Ademais, conforme o petitório de (fl.47 – correspondência 

ID 13407474, fl.02), ressaltara a parte autora que possui despesas fixas 

que comprometem parte significativa de sua renda, tendo, ainda, 

despesas com a edificação da parte superior de seu escritório 

profissional; que sob a alegação de “não possuir condições” a parte 

autora deixara transcorrer in albis o prazo para o recolhimento das 

custas, conforme certidão de (fl.49 – correspondência ID 15232559), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 

o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Exibição de Documento c/c 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais” promovida por DENISE RODEGUER, com 

qualificação nos autos, em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, e o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil; e, via de consequência, determino o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. 

Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com o 

Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários, eis que não houve citação. 

Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005224-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

J. C. SOARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA (RÉU)

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005224-80/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: J C Soares da Silva & Cia Ltda - ME. Réus: Transportadora Contatto 

Ltda e Outra. Vistos, etc. J C SOARES DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de 

TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA e ANDALI OPERACOES 

INDUSTRIAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo 

exequente das custas e honorários lhes importará em prejuízo ao sustento 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese o exequente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial ser pessoa jurídica, o que 

diante da ausência de elementos que efeivamente revelem a 

impossibilidade de arcar com as custas, o indeferimento é a medida que se 

impõe. Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos 

que demonstrem a carência financeira do exequente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira do requerente, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais e de que possuem dívidas em 

atraso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Assim, 

intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias, recolher as custas, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006648-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES QUEIROZ (AUTOR(A))

ALCIDINEY DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006648-60/2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Maria de 

Lourdes Queiroz. Ré: Francisco Ferreira da Silva. Vistos, etc. MARIA DE 

LOURDES QUEIROZ, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor de 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, com qualificação incompleta, sobreveio 
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o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial: a) qualificando a parte autora correta e 

completamente, eis que os dados da parte encontram-se incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

bem como, no que tange a representação processual da parte ré (319, II, 

do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); b) 

narrando de forma pormenorizada os fatos contidos na peça vestibular, e, 

especialmente, inserindo a fundamentação jurídica, eis que ausente, 

conforme se depreende de (fl.04 – correspondência ID 14778855, fl.02), 

de acordo com o artigo 319, III, do Código de Processo Civil; c) adeque a 

pretensão, 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. Rondonópolis MT, 08 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006732-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALMEM HAMZE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE OAB - 023.005.911-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE OAB - 023.005.911-20 (REPRESENTANTE)

JOSE SALMEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006732-61/2018 Ação: Usucapião Autores: Augusto Barboza dos 

Santos e Outro. Ré: Espólio de José Salmen Hanze. Vistos, etc. AUGUSTO 

BARBOZA DOS SANTOS e MARIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS, 

com qualificação incompleta nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião Extraordinário” em desfavor de ESPÓLIO DE 

JOSÉ SALMEN HANZE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. Compulsando detidamente os autos 

verifica-se que ausentes documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. D E C I D O: Intime-se, através de seu bastante procurador, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: a) 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins); b) acostando aos autos as 

matrículas dos imóveis lindeiros, eis que encontram-se ausentes nos 

autos (art. 320, CPC); c) ata notarial pelo tabelião, da qual depreenda-se o 

tempo da posse, antecessores e circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, 

Lei nº 6.015/73). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 08 de outubro de 

2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008620-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

NERIO TODESCATT (AUTOR(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDRIM TODESCATT OAB - 838.469.641-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON JOSE PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008620-65/2018 Ação: Despejo c/c Pedido de Liminar Autor: Nerio 

Todescatt. Ré: Newton José Pereira. Vistos, etc. NERIO TODESCATT, com 

qualificações nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Despejo” em desfavor de NEWTON JOSÉ PEREIRA, com qualificações nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze dias) 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 para acarretando aos autos documento comprobatório da 

propriedade do imóvel (matrícula atualizada do imóvel), nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil; Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis MT, 08 de outubro de 2018. Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009941-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURICELI FELIZ TORRES (RÉU)

 

Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do ofício 

juntado aos autos oriundo do Cartório de Prainha/PA, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 806210 Nr: 16755-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELLE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO-FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 407903 Nr: 3602-32.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RAITER, EVALDO RAITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT/10.774-A

 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726230 Nr: 7174-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para RETIRAR o Termo de 

Penhora expedido para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 742467 Nr: 3591-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL- PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir M. Gimenez - 

OAB:OAB/MT 10.083, REINALDO TORQUATO DA CUNHA - 

OAB:MT/4793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37007, RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da Audiência de Conciliação 

para o dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, AS 17H30MIN, conforme r. 

Despacho de fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 434496 Nr: 3162-65.2010.811.0003

 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: CLAUDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para colacionar aos autos, no 

prazo legal, o endereço atualizado da parte autora, para impulsionamento 

deste feito, vez que este não mais reside no endereço constante da inicial.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 786680 Nr: 8891-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVONE DA COSTA LIMA, JOSE MARCELO 

LIMA SOARES, MAURICIO AMARAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMON CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 8891-96.2015.811.0003

 ESPÉCIE: 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: ESPOLIO DE IVONE DA COSTA LIMA e JOSE MARCELO 

LIMA SOARES e MAURICIO AMARAL LOPES

PARTE RÉ: AGUIMON CANDIDO DA SILVA

CITANDO(A, S): AGUIMON CANDIDO DA SILVA, inscrito no CPF: 

088.544.401-91.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 24.707,26

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Despejo com Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis em que o autor menciona ser 

proprietário do imóvel residencial situado na Av. Sagrada Família, 1311, 

Vila Aurora II; QUE, o imóvel encontra-se locado para o requerido, pelo 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE o contrato de locação teve 

vigência do período de 01/04/2013 a 01/04/14; QUE o requerido não paga 

os aluguéis desde 01/08/2013; QUE, notificou o requerido 

extrajudicialmente, em vão, pois não desocupou o imóvel; QUE o requerido 

está em débito no valor de R$ 24.707,26 (vinte e quatro mil, setecentos e 

sete reais e vinte e seis centavos). Após discorrer sobre a matéria de fato 

e de direito aplicável ao caso aludido, requer a procedência dos pedidos 

iniciais e dá à causa o valor de R$ 24.707,26 (vinte e quatro mil, 

setecentos e sete reais e vinte e seis centavos).”

DESPACHO: Vistos e examinados. Conforme dispõe o artigo Art. 282 do 

CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II- os 

nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e 

do réu; III- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com 

as suas especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o 

autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o 

requerimento para a citação do réu. O Art.283 complementa que a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Da análise da exordial, dos documentos que a acompanham e 

emenda à inicial apresentada à fl. 36, entendo em termos a petição inicial, 

razão pela qual a recebo. Passo à análise do pedido de concessão de 

liminar para a desocupação do imóvel: Relata o autor que celebrou 

contrato de locação do imóvel residencial com o requerido com a vigência 

de 01/04/2013 a 01/04/2014. Assevera que, em razão do inadimplemento 

do requerido desde 01/08/2013 e dos IPTUs 2014 e 2015 do imóvel, não 

efetuou o pagamento dos débitos que totalizam o valor de R$24.707,26 e 

se recusa a sair do imóvel litigioso. Narra ainda que notificou 

extrajudicialmente o requerido para a desocupação, mas o mesmo 

manteve-se inerte não adimplindo os débitos ou oferecendo qualquer tipo 

de garantia locatícia. Requer a concessão de tutela antecipada para a 

desocupação do imóvel. Pois bem. Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in 

mora, torna-se visível a inadimplência do requerido em relação aos 

aluguéis descritos nos autos e aos IPTUs 2014 e 2015. Por outro lado, 

está também presente o fumus boni iuris, posto que, pelo que consta dos 

autos, a parte autora pretende a extinção da relação contratual havida 

entre as partes, com o consequente despejo do requerido, ante a falta de 

pagamento dos aluguéis, alegação que, até então, não foi desconstituída 

pela parte requerida. Com efeito, a conduta epigrafada do demandado vem 

causando prejuízos ao autor, que suporta a inadimplência daquele, sem 

que possa usufruir dos rendimentos ou mesmo da posse de seu imóvel, o 

qual, pelo que consta dos autos, estaria sendo ocupado pelo réu. 

Portanto, tais circunstâncias que jungidas comandam o deferimento da 

liminar requerida na espécie. Corroborando o entendimento profligado 

nesta decisão trago a colação os seguintes arestos, in verbis: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO - IMÓVEL RESIDENCIAL - LIMINAR DE DESPEJO -CONTRATO 

DE LOCAÇÃO COM GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DO PEDIDO 

DE DESPEJO COMO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE - 

PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA 

ALIADA AO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO 

- RECURSO PROVIDO. - Para que seja concedida a liminar de despejo nas 

ações que têm por fundamento a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação, é imprescindível que o contrato não possua 

qualquer das garantias previstas no art. 37 dessa lei, e, lado outro, deverá 

ser prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, pelo 

locador. - Devido à existência de uma das garantias previstas no citado 

art. 37 da Lei das Locações, não é possível a concessão da liminar de 

despejo. - Segundo orientação jurisprudencial do STJ, é possível deferir a 

antecipação de tutela em ação de despejo, ainda que não se trate das 

hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. - Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que 

estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, 

quais sejam: verossimilhança das alegações da parte autora, fundada em 

prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. - Se presente a verossimilhança 
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das alegações da parte autora aliada ao receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, o deferimento do despejo como antecipação de tutela é 

medida que se impõe. (TJMG. AI nº 1.0024.12.167729-8/001, Rel. Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câm.Cív., Julg. 21/11/2013, Publ. 

03/12/2013).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE 

FATO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INCIDÊNCIA DO INCISO IXDO § 1º 

DO ART. 59 DA LEI DO INQUILINATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO”. (TJRS. AI nº 70061443313, Rel. Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, 15ª Câm.Cív., Julg. 10/09/2014, Publ. 15/09/2014). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DETERMINAÇÃO LIMINAR DE 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SOB PENA DE DESALIJO FORÇADO. 

INSURGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - 

DESNECESSIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 59, § 1º DA LEI DO 

INQUILINATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO 

CPC QUE TORNAM PRESCINDÍVEL A GARANTIA EXIGIDA. ALEGAÇÃO DE 

PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO - AUSÊNCIA ABSOLUTA 

DE PROVAS - AFIRMAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ELIDIR A LIMINAR - AÇÃO 

LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO 

AFASTADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - DIREITO A RETENÇÃO - 

OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL NÃO COMPROVADAS. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR. Apel.Cív. nº 

1037597-6, Rel. Ruy Muggiati, 11ª Câmara Cível, Julg. 21/08/2013, Publ. 

05/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. De acordo com a 

redação do parágrafo 1º do art. 59 da atual Lei de locações, a liminar de 

despejo poderá ser deferida, desde que prestada caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel e que a ação de despejo se 

fundamente em alguma das hipóteses elencadas nos incisos de referido 

parágrafo. Agravo improvido”. (TJGO. AI nº 170532-98.2011.8.09.0000, 

Rel. Des. Carlos Escher, DJGO 24/06/2011, Pág. 187). “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSORIOS. LIMINAR DESPEJO. FALTA DE 

PAGAMENTO. GARANTIA. CAUÇÃO EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE 

ALUGUERES. Possibilidade de concessão da antecipação de tutela em 

contrato com garantia de caução superada pelo valor do débito. Hipótese 

de extinção da garantia prevista no art. 37 da Lei n.º 8.245/91. Aplicação 

do inciso IX do § 1.º do art. 59 da mesma lei. Liminar condicionada à 

prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 

Recurso provido”. (TJSP. AI n.º 2011372-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. 

Gilberto Leme, 27ª Câmara de Direito Privado, Julg. 11/02/2014). Diante do 

exposto, com amparo no artigo 273, do CPC e artigo 59, §1º, inciso IX, da 

Lei n.º 8.245/91, DEFIRO, mediante prévia prestação de caução real pelo 

requerente, equivalente a 03 (três) meses de aluguel, a liminar requerida 

para determinar ao réu que desocupe o imóvel litigioso, no prazo de 15 

dias, com a entrega das chaves à parte autora. Tomada por termo a 

caução real ofertada pelo demandante na forma comandada acima, 

expeça-se o necessário ao cumprimento deste comando judicial. Ordeno a 

citação do réu, para responder, devendo constar do mandado que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo."

"Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte 

requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o 

disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. 

Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 824692 Nr: 4504-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SIQUEIRA MAIA, LEILA DIAS DE 

SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para que comprove nos autos a distribuição 

da Carta Precatória de fls. 68, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 791224 Nr: 10742-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CELSO ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N MORENO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que comprove nos autos a distribuição 

da Carta Precatória de fls. 68, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008662-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCO DO NACIMENTO (AUTOR(A))

VINICIUS VARGAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008662-17/2018 Ação: Revisão de Aposentadoria por Idade Autor: 

Antônio Francisco do Nascimento. Ré: Estado do Mato Grosso. Vistos, etc. 

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Revisão de Aposentadoria por 

Idade” em desfavor de ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando o teor do ofício nº101/2017-Gab da Diretoria do Fórum de 

Rondonópolis-MT, datada de 22.11.2017, bem como, considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim, Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007299-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELY PAZ LANDIM DE CASTRO (AUTOR(A))
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ZUILDE LARA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEREIRA MAIA (AUTOR(A))

FRANCISCA PAIXAO LOURENCO LOPES (AUTOR(A))

LUIZA TEIXEIRA BELEM (AUTOR(A))

ANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA ALICE MOREIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LUCINEIDE AGUIAR HERCULANO (AUTOR(A))

GERALDA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

ALCIDES DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

DONZELAIDE GOMES MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007804-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. SCHROEDER SILOS E SECADORES - ME (RÉU)

HUMBERTO LUIS SCHROEDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLVIN CESAR LOPES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CEZAR ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004977-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ NAZÁRIO BAPTISTELLA (REQUERIDO)

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GRACIELLE LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ROZIENE GUARINELLI DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 

04/12/2018 ÀS 14H NO JUÍZO DEPRECADO, 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA, AUTOS Nº. 1003361-77.2018.811.0007, 

PARA OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000138-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA VISTA DO AUTO DE 

CONSTATAÇÃO, ID. 12553776, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008175-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS (AUTOR(A))

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MIGUEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001247-80.2018.8.11.0003. 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, 10 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003289-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUELY GOMES PIMENTEL OAB - 597.019.947-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNY CAJANGO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003289-39.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação das partes e considerando, ainda, a Semana Nacional de 

Conciliação a ser realizada no período de 05 a 09 de novembro de 2018, 

designo o dia 05 de novembro de 2018, às 14h50, para audiência de 

conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos 

advogados, bem como a Defensoria Pública, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ROSANE HASPER (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004673-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. 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 às 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 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-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 especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLVIN CESAR LOPES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CEZAR ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005039-42.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o banco 

requerido para que cumpra os termos do Acórdão proferido no AI. nº 

1008500-31.2018.8.11.0000, procedendo a baixa do gravame do veículo 

Citroen C3 Aircross, Placa NWM-1166 de Rio Verde/GO, Ano Fab./Mod 

2011/2012, Renavam 348777426, no SNG- Sistema Nacional de Gravame, 

no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Após, aguarde o decurso do prazo para apresentação de impugnação a 

contestação. Cumpra a Sra. Gestora, observando os termos da Súmula nº 

410 STJ. Expeça o necessário. Intime. Rondonópolis – MT, 10 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

RENATO DE QUEIROZ ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001481-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A e ausência do laudo do IML. Segundo disposto no art. 7º da Lei 

6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo 

pagamento qualquer sociedade seguradora que opere seguro que 

acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por 

pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma legal legitima 

qualquer seguradora a responder pela indenização em caso de seguro 

obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a alegada ausência do laudo do IML, 

vê-se que a parte autora juntou documentos que resguardam seu direito, 

sendo suficientes à propositura da ação e aptos à compreensão da 

controvérsia, pois a comprovação de sua invalidez, trata-se de prova a 

ser produzida no momento processual oportuno. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Defiro a 
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produção da prova pericial requerida pela seguradora. Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional 

na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057, para atuar como perito do Juízo. Intime-o para apresentação 

de proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização 

e contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC/15, bem como para designação de data 

da perícia. A audiência de instrução será oportunamente designada, após 

a realização do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002652-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ROGERIO ROSA DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ADÃO OLIVETTE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002652-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que a 

angularização processual não se aperfeiçoou, recebo a 

aditamento/emenda da inicial nos termos do Id. 15572536, com fulcro no 

artigo 329, I, do CPC. Mantenho os termos da decisão do Id.13405526. Cite 

na forma determina nos autos, expedindo carta precatória com prazo de 

30 (trinta) dias, se for o caso. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003564-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003564-22.2016.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo (placa DPF9370) pelo Sistema RenaJud. Cite o requerido no 

endereço declinado no Num. 15464130. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000375-36.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação o exequente e considerando, ainda, a Semana Nacional de 

Conciliação a ser realizada no período de 05 a 09 de novembro de 2018, 

designo o dia 05 de novembro de 2018, às 14h15, para audiência de 

conciliação. II – Intime as partes para comparecerem ao ato, devendo ser 

observado o endereço declinado no Id. 15358266, para intimação do 

devedor. III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428135 Nr: 10315-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE 

COLA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS VALDEMAR BUTTNER, ELAINE 

KESSLER BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 428135.

Vistos etc.

Apesar da credora não ter logrado êxito em localizar o paradeiro dos 

devedores, vê-se que ainda não fora diligenciado junto aos sistemas 

disponíveis ao juízo.

Assim, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC, determino a consulta do 

atual endereço dos executados com a utilização do Sistema BacenJud e 

Infojud.

Vindo as informações, cite os devedores nos endereços obtidos e ainda 

não diligenciados aos autos e, em sendo o caso, expeça carta precatória 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Restando frustrada a tentativa de citação, ou sendo o endereço o mesmo 

já diligenciado nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 

257, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

O credor deverá comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448039 Nr: 3218-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER CLÁUDIO FLORES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Ex Positis, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro 

extinta a punibilidade de JANDER CLÁUDIO FLORES DE ARAÚJO, 

brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 18.08.72, portador do RG nº 

0755202-5 MT, inscrito no CPF nº 487.029.861-91, filho de Nivaldo Nestor 

de Araújo e Jandira Flores de Araújo, residente e domiciliado no Rancho 

Itaporã, localizado na Rodovia do Peixe, km 15, nesta cidade, nos termos 

do dispositivo suso mencionado.Determino que os valores recolhidos nos 

autos (fls. 99) permaneçam depositados na Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação 

em projetos ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos 

dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na execução 

da pena de prestação pecuniária decorrente de infração ambiental, os 

valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade 

gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido 

pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante 

Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou secretaria.(...)Art. 

1.655. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade 

pública ou privada com finalidade socioambiental;II – às atividade de 

caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que 

estas atendam às áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da 

unidade judiciária.” (grifei)O processo será desarquivado em momento 

oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a 

Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.Com o 
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trânsito em julgado, arquive com a baixa e anotações necessárias. Custas 

“ex lege”.P.R.I.C.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.: 715177 Nr: 10436-12.2012.811.0003

 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): ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 715177

Vistos etc.

 Indefiro o pedido de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud 

(fls. 129/129-v), vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

Intime o requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover a citação da 

demandada, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos 

termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Expeça o necessário. Intime. 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.: 278600 Nr: 2322-70.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 .Código nº 278600.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 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.: 371980 Nr: 487-71.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR VENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:OAB/SP 255.381-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 371980

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 12 

(doze) anos sem que a parte autora 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 requerente 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.: 713740 Nr: 8874-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SALES HENRIQUES, DENISE 

MARIA VIANA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7921, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 CD. PROC. 713740

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

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.: 749054 Nr: 7285-67.2014.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARRAIS DE MATOS, BRADESCO AUTO 

/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 CD. PROC. 749054

Vistos etc.

Considerando a certidão constante à fls. 234, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o contador Luiz Antônio Silvio Pereira, com 

endereço profissional nesta cidade, na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 

697, Bairro Vila Aurora, Fone: (66) 3426-9932 e 99605-6200.

Intime-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 189/191.

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.: 4641 Nr: 1434-53.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES & TEODORO LTDA, PAZINATO & 

PAZINATO LTDA, IRINEU FERNANDES, GILDATEODORO FERNANDES, 

ERNESTO PAZINATO, CLARICE CAZER PAZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:DEFENSOR, BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - OAB:MT/3.700, 
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IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT

 CD. PROC. 4641

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido do exequente à fls. 460, intime-o, por seu 

advogado constituído nos autos via DJE, para trazer aos autos o 

demonstrativo atualizado do débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. 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.: 767184 Nr: 970-86.2015.811.0003

 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: ANTÔNIO RAMOS GERALDO, MARIA APARECIDA 

RAMOS, JOSÉ NILTON RAMOS DA SILVA, DENILSON PEREIRA RAMOS, 

ROSENILDA PEREIRA RAMOS, WPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB:5164/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Código nº 767184

Vistos etc.

Considerando o acordo noticiado à fls. 874, suspendo a realização da 

audiência designada para o dia 10/10/2018, às 14h00.

Considerando a existência de menor púbere no pólo ativo da lide, 

encaminhe os autos ao i. representante do Ministério Público, que oficia na 

Vara, para manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713353 Nr: 8466-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT, JOSE ROBERTO PONTES - OAB:16.316/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 432. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 331910 Nr: 2695-96.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NUNES MARRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 269/275. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806043 Nr: 16707-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FERNANDES EIRELI ME (SUNSHINE MOTEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 75, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800123 Nr: 14430-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTAL LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 126, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742363 Nr: 3518-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:7623/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 100, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708661 Nr: 3530-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE 

TRASNPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida (fl. 143/145), bem como, providenciar o andamento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710918 Nr: 5907-47.2012.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E G. FOMENTO MERCANTIL LTDA, RUBENS 

CARLOS POZET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 239, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447693 Nr: 2872-16.2011.811.0003

 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: MYLLEID RODRIGUES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RICARDO DE BARROS, RUBENS 

BOROTTA, NEULY PEREIRA DE PAIVA BOROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 INTIMAÇÃO DO DR. DUÍLIO PIATO JÚNIOR, ADVOGADO DO PRIMEIRO 

REQUERIDO PARA APRESENTAR MEMORIAIS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424037 Nr: 6184-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

ME, HONORIO MATOS, ARMANDO NUNES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de intimação devolvidas (fl. 224 e 227/234), bem como, 

providenciar o andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734081 Nr: 13950-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGRACIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:15220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - OAB:, 

JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB:37.468-SP, KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DA 

SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE 

ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788606 Nr: 9675-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODEGUER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208 A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DA 

SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE 

ENTENDEREM DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716293 Nr: 11660-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILK SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 117, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715819 Nr: 11139-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 98, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802392 Nr: 15372-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE MATTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 802392.

Vistos etc.

 O autor pretende que seja oficiado aos órgãos listados à fls. 98/100, para 

obtenção do atual endereço do requerido.

Porém, não cabe ao Judiciário, salvo situações excepcionais, requisitar 

informações junto a repartições públicas e privadas visando obter o atual 

endereço da executada. In casu, não se vislumbra qualquer 

excepcionalidade a autorizar a atuação do Juízo.

Assim, indefiro o pedido formulado pelo demandante, no que tange a 
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expedição de ofício.

No entanto, visando a celeridade processual, determino a busca do atual 

endereço do demandado, com a utilização dos Sistemas Infojud e 

BacenJud.

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711090 Nr: 6084-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA LIMA PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME, VALDERENI COSTA LIMA, ANDERSON LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 711090.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço dos requeridos, 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, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717357 Nr: 12785-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON, ZENI EMILIA SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI, para devolução dos autos nº 

12785-85.2012.811.0003, Protocolo 717357, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753623 Nr: 9608-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A, PANSERV PRESTADORA 

DE SERVIÇOS LTDA, CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM & FICHTNER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 9608-45.2014.811.0003, Protocolo 

753623, 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.: 407843 Nr: 3582-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO, MAIZA 

BARGAMASCO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE FLS. 

155/157, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo (ADVOGADO(A))

PIETRA PY ALBERS (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR ARAUJO PATRIAT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª) 

JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI PROCESSO 

n. 1003920-17.2016.8.11.0003 Valor da causa: $126,797.13 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOAO VICTOR 

ARAUJO PATRIAT POLO PASSIVO: Nome: KMERHI CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: o autor avençou contrato de 

compra e venda de imóvel (apartamento) com a empresa requerida, sendo 

que a ré não cumprir com o prazo de entrega do imóvel, e informou ao 

autor que o "projeto do condomínio" estava sendo vendido. O requerente 

solicita a devolução do dinheiro pago e indenização por danos morais. 

DECISÃO: id. 9162463. Visto em correição. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 
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contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 10 

de outubro de 2018. LUCIANA MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009329-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LEMOS BARBOSA (AUTOR(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009329-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia de sua 

Unidade Consumidora, bem como se abstenha de inserir seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando a documentação carreada nos autos, observa-se 

nas faturas constantes no Id. 15848782 e Id. 15848786, no campo 

“atenção”, que não houve alteração de consumo na Unidade Consumidora 

da autora, o que justifica, em tese, a inserção da cobrança nos valores de 

R$ 438,34 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e 

R$ 587,63 (quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), 

não havendo como deferir o pleito antecipatório almejado. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de 

urgência, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010096-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010096-75.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda foi devidamente citada e não ofereceu 

defesa, conforme consta da certidão do Id. 15854476. Assim, decreto sua 

revelia, sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da 

data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do 

CPC. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005945-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HADASSA DE LOIOLA BARBOSA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005945-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. A demandada alega, 

em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide para a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A; 

carência de ação em face do pagamento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 
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regular do processo, em razão da do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado 

pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer 

sociedade seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros 

enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a 

alegada carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pela autora, o desiderato 

buscado pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no 

sentido de que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria 

o segurado concordado com o pagamento como procedido e dado a 

quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não 

afasta a possibilidade de o autor discutir judicialmente direitos seus, até 

pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora o demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Relativamente ao comprovante de endereço, tem-se que a 

lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte 

comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 319 

e 320, do CPC). A própria legislação de regência do seguro DPVAT (Lei 

6.194/74) não exige a juntada de comprovante de residência para o 

ajuizamento da ação, devendo o autor da ação de cobrança deste seguro 

apresentar a prova do acidente e do dano dele decorrente. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial assegura que o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "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). "APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITUDA DA 

DEMANDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA DATADA. LEI Nº 1.060/50. 

PROCURAÇÃO DATADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - A 

comprovação documental do endereço de residência declarado pelo autor 

na petição inicial é dispensável, por ausência de previsão legislativa. II - 

Compete à parte adversária suscitar e comprovar a inexistência ou não 

atualidade da hipossuficiência afirmada pelo autor, nos termos da Lei nº 

1.060/50. III - Havendo dúvida sobre a veracidade da constituição de 

advogado por procuração não datada, deve o Juízo determinar a intimação 

pessoal do requerente para esclarecer o fato, sendo impertinente a 

intimação do próprio causídico para o desiderato, através de publicação 

em diário oficial, bem como incabível o indeferimento da petição inicial, sob 

tal implícito fundamento." (TJMG. Proc. 1.0707.13.032248-0/001. Des. Rel. 

Leite Praça. Dje 17/07/2014). Extrai-se dos autos que o comprovante de 

residência está em nome da genitora da requerente, conforme consta no 

documento do Num. 14457381 - Pág. 1, e ainda pelo que consta no Boletim 

de Ocorrência o acidente ocorreu nesta Comarca de Rondonópolis/MT. 

Ademais, não é necessário o comprovante de residência para se auferir a 

competência do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de 

seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como 

no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o 

domicílio do réu, art. 46, do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela 

parte autora. Posto Isto, rejeito as preliminares suscitadas na peça 

defensiva. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou 

prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por 

SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da 

invalidez permanente do requerente. Defiro a produção da prova pericial 

requerida pela seguradora (Num. 15262550 - Pág. 17). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Kayki Cipriano Marchesini, com endereço profissional 

na Rua Otávio Pitaluga, 2367, Jardim Guanabara, nesta cidade de 

Rondonópolis/MT, Fone 66 3026 1810. Intime-o para apresentação de 

proposta de honorários, currículo, com comprovação da especialização e 

contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos 

e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, 

imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos 

honorários periciais, que serão suportados pela requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007029-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SEBASTIANA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007029-68.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autora: Nilza Sebastiana Ferreira Lima Ré: Seguradora 

líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A Vistos etc. NILZA 

SEBASTIANA FERREIRA LIMA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, também qualificada no processo. A autora ingressou com a presente 

ação, pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em 

razão das lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. 

Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimada para 

emendar a inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, a 

demandante não cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 

15852275). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A requerente apesar de intimada, na pessoa de seu advogado constituído, 

via DJE, para emendar a inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido 

administrativo de cobrança do Seguro DVAT formulado perante a 

seguradora, não cumpriu tal desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 

485, I e VI, do Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: 

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
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mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; IV - não 

atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A incontroversa 

arguida pela demandante a justificar o descumprimento da ordem judicial, é 

que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito 

de condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) Muito 

embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma natureza, 

tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido administrativo 

para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há 

decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de Recurso 

Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há que se 

adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, 

essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina que os 

juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que dentre 

outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 
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Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001318-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES (REQUERENTE)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

HENRIKY DUARTE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK (ADVOGADO(A))

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

teste

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008631-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS VAZ FEIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008631-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

IVAN CARLOS VAZ FEIJO Vistos e examinados. Cuida-se de requerimento 

para cumprimento de busca e apreensão de veículo, cuja liminar já foi 

deferida no Processo nº 2166-94.2017.811.0044 - 79856, em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT. O pleito obedeceu ao disposto 

no art. 12, § 3º, da Lei nº 911/1969, motivo pelo qual deve ser deferido. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Efetivado o seu cumprimento, 

comunique-se o juízo em que tramita a ação. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009212-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BAPTISTA CAMPOS (REQUERIDO)

DIRCE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009212-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS ALVES DE MELO REQUERIDO: JAIR BAPTISTA 

CAMPOS, DIRCE FERREIRA BATISTA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008633-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIANE DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

FABIO SALERMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008633-64.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS REQUERIDO: 

LORIANE DA SILVA BORGES, FABIO SALERMO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006448-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA DE LIMA (AUTOR(A))

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006448-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ODELITA DE LIMA RÉU: VIA VAREJO S/A, M A NUNES DE 

OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. CPF/CNPJ: 08.395.071/0001-42 

Nome do contribuinte: M A NUNES DE OLIVEIRA Tipo logradouro RUA 
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Endereço: AFONSO PENA Número: SN Complemento: Bairro: BOM JARDIM 

Município: MOSSORO UF: RN CEP: 59618-020 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000284-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANILDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000284-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA VANILDA DOS SANTOS Vistos e examinados. A fim de dar maior 

efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de 

endereço da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada 

das informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. CPF/CNPJ: 957.160.761-49 

Nome do contribuinte: MARIA VANILDA DOS SANTOS Tipo logradouro 

Endereço: R OTAVIO PITALUGA Número: 179 Complemento: CASA Bairro: 

VILA IRACY Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78725-420 Telefone: 

Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006429-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE ANGELIS MAGALHAES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006429-81.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA DE ANGELIS MAGALHAES 

BARBOSA Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. CPF/CNPJ: 939.149.201-06 

Nome do contribuinte: JOANA DE ANGELIS MAGALHAES BARBOSA Tipo 

logradouro Endereço: ALAMEDA FLAMBOYANT Número: Complemento: 

QD 34 LOTE 28 Bairro: CONJUNTO RIO CLARO Município: JATAI UF: GO 

CEP: 75804-210 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000943-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(AUTOR(A))

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000943-18.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 

LTDA RÉU: KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E 

CEREAIS LTDA Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade ao 

processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço da 

parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 01.139.857/0001-50 Nome 

do contribuinte: KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E 

CEREAIS EIRELI Tipo logradouro ALAMEDA Endereço: GRAJAU Número: 

614 Complemento: ANDAR 16 SALA 1607 Bairro: ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL Município: BARUERI UF: SP CEP: 6454-050 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000276-95.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PAULO GUILHERME 

FORTI DE ALMEIDA Vistos e examinados. A fim de dar maior efetividade 

ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de endereço 

da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 255.221.698-69 Nome do 

contribuinte: PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA Tipo logradouro 

Endereço: R SAO SALVADOR Número: 377C Complemento: Bairro: JD 

STA MARTA Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78710-180 Telefone: 

Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000078-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000078-58.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GISELY FERREIRA SANTOS Vistos e examinados. A fim de dar maior 

efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de 

endereço da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada 

das informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 083.856.879-39 Nome do 

contribuinte: GISELY FERREIRA SANTOS Tipo logradouro Endereço: R 

DOMINGOS DE LIMA Número: 82 Complemento: Bairro: JARDIM SANTA 

MARTA Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78710-404 Telefone: Fax:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004324-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR AGRIPINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004324-68.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: CLAUDIR 

AGRIPINO DOS SANTOS Vistos e examinados. A fim de dar maior 

efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, autorizando a busca de 

endereço da parte requerida através do sistema INFOJUD. Com a juntada 

das informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 
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acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 026.922.801-21 Nome do 

contribuinte: CLAUDIR AGRIPINO DOS SANTOS Tipo logradouro Endereço: 

SIT MONTE CARMELO Número: 15 Complemento: Bairro: PA MONTE AZUL 

Município: PEDRA PRETA UF: MT CEP: 78795-000 Telefone: Fax:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724792 Nr: 5760-84.2013.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADEMAR MATOS DA SILVA, 

ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR, CELIA CRISTINA MATOS DA SILVA, 

CARLA DENISE ALVES MATOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELS0N SOUSA MIRANDA - 

OAB:16.514

 Certifico, considerando que estranhamente o patrono do requerente não 

estava cadastrado aos autos e, portanto a intimação não foi 

disponibilizada para o mesmo, refaço, nesta data: Intimação da parte 

autora para, no prazo legar dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção, considerando 

tratar os autos de Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 320298 Nr: 7390-30.2003.811.0003

 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: UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BONIFACIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, haja vista a certidão da Sra. Gestora.

 Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, conforme 

certificado nos autos.

Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, declaro a extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734574 Nr: 14346-13.2013.811.0003

 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: DUPONT DO BRASIL S/A-DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, JOCELI RODRIGUES, MAGDA 

ANTUNES DE FARIA ZANINI, CELIA ISOLDE RODRIGUES, ALDO LOUREIRO 

DE ALMEIDA, LUCIMEIRE ANTONIO DE ALMEIDA, ANTONIO ELMO DARUI, 

EDGAR MENEGASSI, JOANA CIMADON MENEGASSI, LINCOLN HEIMAR 

SAGGIN, VANESSA SOUZA CARVALHO, ERICO WALTER, LEILE DE 

LOUDES WALTER, IVO ELIAS DO NASCIMENTO, USLENE BORGES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341A, RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - OAB:5734, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:OAB/MT5734, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar alguns requeridos para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital de todos os requeridos que ainda não foram citados pessoalmente.

 Providencie-se a citação, por edital, observando-se as disposições do 

artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia e, nos 

termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeado curador especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos 

D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736647 Nr: 15946-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO C PASSINATO 

AMORIM - OAB:OAB/MT7542

 Vistos e examinados.

 Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação.

Não há nos autos e no sistema Apolo registros da apresentação de 

contestação.

 Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Custas pelo autor, se devidas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716523 Nr: 11914-55.2012.811.0003

 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: JHONNY MARCIO KLEY MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES, VALDIR CORREIA, JACIEL 

ALVES BUENO, APARECIDO DE TAL, VANUSA DORNELLES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:17.445

 Intimação da parte autora para, no prazo legar dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção, considerando tratar os autos de Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741896 Nr: 3261-93.2014.811.0003

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-A, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legar dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção, considerando tratar os autos de Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701089 Nr: 9067-17.2011.811.0003

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARTUR TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. INCABÍVEL A CONVERSÃO EM AÇÃO 

EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cumpre ao Autor promover citação válida do 

Réu e, para tanto, tem o ônus processual de indicar o endereço correto 

nos autos. 2. Uma vez transcorrido in albis o prazo concedido ao Autor 

para promover a citação do Réu, entende-se por caracterizada a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, 

justificando sua extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação 

desprovida.”Isto posto, considerando que a parte autora não forneceu 

(nos 07 anos pelos quais o feito já arrasta-se) o endereço correto para a 

citação da parte requerida, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas, 

arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418502 Nr: 939-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DIBERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:37.819/RS

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo............................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 381989 Nr: 10218-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANONE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPRODAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:13.979/MS, CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - 

OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AGUIAR DA SILVA - 

OAB:10931-B/MS

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 385.

 Verifica-se dos autos que o feito cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

e, não tendo o exequente imprimido regular andamento ao feito, foi 

procedida à intimação para manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Ocorre que, equivocadamente, a serventia expediu carta de intimação 

fazendo menção ao artigo 485, inciso III, do CPC e, não tendo o exequente 

se manifestado, o juízo equivocamente declaro a extinção do processo 

por abandono.

 Todavia, como bem enfatizado pelo exequente, o feito é executivo e, 

deste modo, não comporta a extinção nos moldes em que proferida.

 Dito isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, torno sem efeito a 

intimação de fls. 379 e a sentença proferida às fls. 384.

 No mais, considerando-se que o processo permaneceu suspenso por 

mais de 01 (um) ano e que, ao ser intimado para requerer efetiva 

providência para o prosseguimento da execução, o exequente nada de 

efetivo requereu, com fundamento no artigo 2º do provimento 

84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do 

artigo 921, §2 do Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434499 Nr: 3165-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, EDUARDO DA SILVA BRONZE - 

OAB:12250/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da 

instituição financeira, ora Apelada, a qual deve ser realizada de forma 

simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição 

financeira, mediante compensação. (...)”. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/ NULIDADE DE CLÁUSULA 

ABUSIVA C/ CONCESSÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – 

MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

EVIDENCIADA - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É 

possível determinar a repetição do indébito, quando configurada a lesão 

praticada pela instituição bancária em relação ao consumidor, que 

proporciona a restituição ou compensação dos valores indevidamente 

cobrados, o que não se evidencia no caso concreto.” (Ap 57244/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821475 Nr: 3411-06.2016.811.0003

 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: TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI HERCKERT, PEGORARO TRANSPORTES 

LTDA, MUTUAL - COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DA SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

MAYCON TOMBINI BANDEIRA - OAB:31933

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 231 e 

DOU PROVIMENTO aos mesmos para fazer constar da sentença proferida 

às fls. 227, que homologou o acordo celebrado entre as partes, que fica a 

seguradora denunciada livre de qualquer obrigação com relação a avença 

firmada entre autor e réu, sendo impossível o prosseguimento da 

denunciação à lide.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731937 Nr: 12226-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ROSA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 98 e 

DOU PROVIMENTO aos mesmos, para fazer constar da sentença 

proferida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da parte requerida (que apresentou contestação), 

que arbitro no valor de R$2.000,00, com fulcro no disposto no artigo 85, 

§8º do CPC, haja vista o irrisório valor dado à causa (R$678,00) e a 

ausência de condenação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816259 Nr: 1666-88.2016.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATHAN FREITAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 76.

 Verifica-se dos autos que a sentença embargada determinou a intimação 

da parte autora para devolver o veículo ao requerido, no prazo de 24 

horas.

 O requerido embargou, pugnando pela fixação de multa diária para 

eventual descumprimento da ordem.

 A autora informou que restituiu o veículo para o requerido em data de 

12/11/2016 (fls. 78).

 Este juízo postergou a análise dos embargos de declaração, 

determinando a intimação da parte requerida para confirmar a entrega do 

veículo (fls. 85), mas não se verifica dos autos que a serventia tenha 

cumprido tal determinação.

 No entanto, o requerido já se manifestou nos autos em momento posterior 

e nada alegou, de forma que entendo que a restituição, de fato, ocorreu.

 Assim, deixo de analisar os embargos de declaração de fls. 76, por perda 

do objeto.

 No mais, considerando que os alvarás já foram expedidos, nos moldes da 

decisão proferida às fls. 99 e dos cálculos da Contadoria Judicial, 

determino que, cumpridas todas as formalidades de estilo, sejam os autos 

arquivados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443116 Nr: 11784-36.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA, JOSE GENEROSO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 

194/196 e DOU PROVIMENTO aos mesmos, para afastar da sentença 

embargada a condenação em honorários de sucumbência pela 

improcedência do incidente de falsidade.

 Ilustro:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE JULGOU 

IMPROCEDENTE INCIDENTE DE FALSIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO 

DECORRENTE DA FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – 

ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Não cabe 

condenação em honorários advocatícios no incidente de falsidade” (STJ – 

4ª Turma – Pet 7.808/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/02/2017, DJe 

28/03/2017). (...)”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 413150 Nr: 8933-92.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO HENRIQUE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 

419/422.

Pretende o embargante, em breve síntese, que a indenização arbitrada (20 

salários mínimos) para o autor seja reduzida para R$3.360,00, com a 

aplicação da tabela vigente à época do sinistro.

 Todavia, conforme constou da decisão embargada, foi o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso quem, em apelação, afirmou que: na 

data do acidente estava em vigor a Lei 6.194/74, que previa indenização 

em até 40 salários mínimos; que não se aplica ao caso a Lei 11.482/07, 

que limita a condenação em R$13.500,00; que a invalidez permanente do 

autor foi demonstrada; e que era necessário se apurar a extensão do 

dano.

Deste modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, determinando 

que se prossiga no cumprimento da decisão proferida às fls. 417.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782216 Nr: 7091-33.2015.811.0003

 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ZIONI GOMES - 

OAB:213.484 OAB/SP

 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos 

embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes 

os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não 

se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi 

objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a 

referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento 

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente 

decidida (prequestionamento implícito). Em razão da interposição de 

recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao 

pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa.” 

(ED 127107/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018). Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447666 Nr: 2845-33.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO BENEDITO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, VANESSA MARTINS LEMOS - OAB:7376/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de fls. 93ss.

Afirma o embargante que requereu a condenação da ré ao pagamento de 

honorários de sucumbência, em valor certo; mas que na sentença 

proferida os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre a 

condenação.

 Asseverou que o valor da condenação é irrisório (R$675,00), e requereu 

a fixação de honorários advocatícios em valor maior.

 Considerando que o artigo 85, §8º do CPC permite que, quando o valor da 

condenação é irrisório, os honorários de sucumbência sejam arbitrados 

em valor certo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para 

condenar a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no 

valor de R$1.000,00.

 Intimem-se as partes desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703253 Nr: 11231-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO SCHAKOFSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO, GEOVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Posto isso, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES a MEDIDA CAUTELAR CÓD. 703253 e a AÇÃO DE 

RESCISÃO CÓD. 704310, tornando definitiva a liminar de busca e 

apreensão deferida e declarando a rescisão do contrato celebrado entre 

as partes. Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor de cada uma das causas, 

devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de 

todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704310 Nr: 12287-23.2011.811.0003

 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: LINDOLFO SCHAKOFSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO, GEOVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Posto isso, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES a MEDIDA CAUTELAR CÓD. 703253 e a AÇÃO DE 

RESCISÃO CÓD. 704310, tornando definitiva a liminar de busca e 

apreensão deferida e declarando a rescisão do contrato celebrado entre 

as partes. Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor de cada uma das causas, 

devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de 

todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438343 Nr: 7010-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação e CONDENO a requerida a devolver o bem 

descrito na inicial, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.No caso da entrega do bem, fica facultada à autora a sua 

venda (art. 3°, §5°, do Decreto Lei n.° 911/69).Com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas 

as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729720 Nr: 10368-28.2013.811.0003

 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): SONIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT/13.714

 Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, e CONDENO a requerida a devolver o bem 

descrito na inicial, no prazo de 48 horas. No caso da entrega do bem, fica 
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facultada à autora a sua venda (art. 3°, §5°, do Decreto Lei n.° 911/69), 

para complementação do depósito efetuado pela requerida. Não sendo 

entregue o bem, a autora poderá prosseguir nos autos com cumprimento 

de sentença, para o recebimento do valor equivalente, descontando-se a 

quantia já depositada nos autos. Expeça-se o competente alvará para que 

a autora possa efetuar o levantamento dos valores depositados pela 

requerida às fls. 43.Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, decreto a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717885 Nr: 13331-43.2012.811.0003

 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: EDITH MARTINS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC (Bradesco) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 20732/A

 Nesse contexto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, 

tão somente para declarar a nulidade das cobranças de TRIBUTOS, 

TARIFAS, REGISTROS E PAGAMENTOS SERVIÇOS TERCEIROS praticadas 

pelo banco requerido no contrato de fls. 18/26. Os valores pagos pela 

autora em razão de tais cobranças ilegais deverão ser devolvidos à 

mesma, na forma simples, mediante prova do pagamento, atualizados com 

correção monetária a partir da data da quitação e juros de mora desde a 

citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes (na proporção de 

metade para cada uma) ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731398 Nr: 11809-44.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DE SOUZA, JOAO EVANGELISTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, ESPÓLIO DE 

GERONIMO BORGES MUNIS, EDISON MUNIZ BEZERRA, HONORATO 

BEZERRA MUNIZ, JORDINEIS MUNIZ BEZERRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação 

a requerida IMOBILIARIA PANORAMA LTDA, e assim, julgo extinto o 

processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, com relação à mesma. Em consequência, 

condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

da mencionada requerida, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizada, ficando a condenação suspensa em razão da 

Justiça Gratuita que lhes foi deferida. Assento que, em razão da 

ilegitimidade da imobiliária requerida, perde o objeto o incidente de 

falsidade documental, que não será apreciado. Prossegue o feito contra o 

espólio requerido. Determino que a Sra. Gestora certifique acerca da 

citação do Espólio requerido, determinada em fls. 121 (datada de 

13/06/2016), providenciando o ato imediatamente, caso a decisão 

proferida ainda penda de cumprimento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722264 Nr: 3278-66.2013.811.0003

 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): ESPOLIO DE JOSE TRICHES NETO, CARMELINA 

SANSON TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os requeridos ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$72.580,00, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Caso o 

condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade da condenação, até a comprovação da mudança na condição 

de necessitado, com a possibilidade do beneficiário satisfazer o 

pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732466 Nr: 12674-67.2013.811.0003

 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: ODESVALDO ELOI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS, VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME, 

MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO- ME, FRANCELEIDE REGIS DE 

ASSIS COMERCIO EPP, VILMA FRANCISCA PIMENTEL COMERCIO EPP- 

EPP, ZILDA FRANCISCO COMERCIO EPP, R S G F DE ASSIS ME, J&L 

TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, Francisco Eduardo Regis de Assis - OAB:7.523-PB, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16052/MT, ROSALVO DOS 

SANTOS SALES - OAB:15986-MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Ante todas estas considerações, com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para 

reconhecer a existência de sociedade entre as partes; declarar que o 

autor é sócio igualitário do requerido VILMAR FRANCISCO PIMENTEL; e 

determinar a apuração dos haveres e dos débitos da atividade 

empresária, com a consequente partilha do patrimônio que esteja em nome 

do requerido VILMAR FRANCISCO PIMENTEL e de sua esposa, adquirido 

após o início da sociedade empresarial, na proporção de 50%, tudo a ser 

apurado em liquidação de sentença. Considerando o julgamento desta 

ação, confirmo a liminar que deferiu o protesto judicial contra a alienação 

de bens, proferida nos autos em apenso (Cód. 731956), declarando a 

extinção daquele processo, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, a fim de ser mantido o protesto até que se formalize a 

partilha ora determinada. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 
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sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC; e que fixo em 15% sobre o valor da causa nos 

autos de Código 731956. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750921 Nr: 8243-53.2014.811.0003

 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: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, Erlan Oliveira Costa - OAB:19.176 - MT, THYAGO 

RODRIGO CASTRO - OAB:12648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO a requerida ao 

pagamento da dívida referente à compra representada pela nota fiscal que 

instrui a inicial, no valor de R$9.995,15, que deverá ser atualizada com 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde 

a propositura da ação. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Sendo a requerida revel e representada pela Defensoria Pública, 

permaneça suspensa a exigibilidade da condenação, até a comprovação 

da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade do 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709670 Nr: 4601-43.2012.811.0003

 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: TRANSSEG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO LEOBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o requerido ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais que causou à autora, no 

valor de R$42.982,46, que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da 

ação. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750106 Nr: 7804-42.2014.811.0003

 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: VITAL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIOL AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial 

para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais ao autor, no valor de R$5.000,00, atualizados com correção 

monetária desde a presente data e juros moratórios desde a data do 

evento danoso (negativação indevida). Declaro a extinção do processo 

com julgamento do mérito.Tendo a parte autora decaído de parte mínima do 

pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o 

teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429025 Nr: 11087-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELITA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Extrai-se dos autos que o processo permaneceu 

suspenso por mais de 01 (um) ano e que, ao ser intimado para requerer 

efetiva providência para o prosseguimento da execução, o exequente 

solicitou apenas que seja feita busca de endereço do requerido. Ocorre 

que este juízo já fez a busca de endereço da parte ré nos sistemas que 

lhe são disponíveis, DUAS VEZES, como se verifica de fls. 127 e 1389; e 

que também já deferiu várias vezes a suspensão do processo, sem que o 

autor requeira uma providência capaz de impor o prosseguimento da lide. 

Diante disso, indefiro o pedido de fls. 156, sendo imperiosa a extinção da 

presente ação. Isto posto, considerando que a parte autora não forneceu 

(nos 09 anos pelos quais o feito já arrasta-se) o endereço correto para a 

citação da parte requerida, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas, 

arquive-se. As custas processuais deverão ser suportadas pela parte 

autora. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389595 Nr: 3209-44.2007.811.0003

 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: SILVERIO TEIXEIRA FILHO, ELINEIA SCAGLION TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILELIA DE PAULA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar 

extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do 

CPC. Custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dado 

à causa, pelos autores. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355192 Nr: 10152-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GONÇALVES PINHEIRO, JAIRO 

MARCOS BORTOLAS, PEDRO SACHSER BIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos e examinados

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA ingressou com a presente MEDIDA 

CAUTELAR DE SEQUESTRO (Cód. 355192) em face de ADILSON 

GONÇALVES PINHEIRO, JAIRO MARCOS BORTOLAS e PEDRO SACHSER 

BIGAS, todos devidamente qualificados nos autos.

 Registra-se na mencionada ação cautelar o indeferimento da liminar 

pleiteada (fls. 31).

 A autora manejou o RAI 46437/2005, que manteve o indeferimento do 

sequestro (fls. 80).

 Posteriormente a requerente propôs ação de execução para entrega de 

coisa incerta em face dos requeridos (Cód. 372850).

Nesse contexto, resta imperiosa a extinção da presente medida cautelar, 

uma vez que ocorreu a perda superveniente do interesse processual, haja 

vista a perseguição do crédito e da constrição de bens dos requeridos no 

processo de execução posteriormente proposto.

 Nesse sentido:

 “TJ-MT - Processo Cautelar 01467656920148110000 146765/2014 

(TJ-MT) - Jurisprudência•Data de publicação: 08/07/2015 - Ementa: 

MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - INCIDENTAL A AÇÃO RESCISÓRIA - 

REQUISITOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Não demonstrados os 

requisitos autorizadores da medida cautelar, impõe-se sua extinção pela 

falta de interesse de agir”. (Processo Cautelar 146765/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2015, Publicado 

no DJE 08/07/2015).

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor dos requeridos que contestaram a ação, 

que fixo em R$2.000,00.

 Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425290 Nr: 7434-39.2009.811.0003

 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: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVICOS 

SC LTDA ME, TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, 

para CONFIRMAR a liminar deferida, CONDENAR as requeridas a 

devolverem os valores que receberam da autora para o asfaltamento da 

Rua Projetada I (atualizados com juros de mora desde a citação e 

correção monetária desde cada pagamento) e CONDENAR as requeridas 

ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de 

R$5.000,00, atualizados com correção monetária desde a presente data e 

juros moratórios desde a data do evento danoso (negativação indevida). 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a autora 

decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §

único, do CPC, condeno as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR(A))

WILSON LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER (RÉU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001706-82.2018.8.11.0003 AUTOR(A): VETORASSO & 

TOPJIAN LTDA Advogado do(a) AUTOR(A): WILSON LOPES - 

MT0007396A-B RÉU: ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 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 
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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: 1005476-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY TELES DA SILVA (REQUERENTE)

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

EDUARDO SILVA MADLUM (ADVOGADO(A))

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005476-83.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MAURENY 

TELES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - MT0011230S REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA 

Advogados do(a) REQUERIDO: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - 

SP322927, EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059 Advogado do(a) 

REQUERIDO: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529 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: 1005366-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DOS SANTOS VIDOTTO (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 1005366-84.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE 

HONORIO DOS SANTOS VIDOTTO Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA - MT0011716A REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005678-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIENIO NUNES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (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 1005678-60.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ERIENIO NUNES 

DE QUEIROZ Advogado do(a) AUTOR(A): BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005679-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

OEDSON SANTOS FIGUEIREDO (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 1005679-45.2018.8.11.0003 AUTOR(A): OEDSON 

SANTOS FIGUEIREDO Advogado do(a) AUTOR(A): BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO - MT0018396A RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FAGNER 

DA SILVA BOTOF - MT0012903A DECISÃO Vistos e examinados. Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, 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: 1004931-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES (AUTOR(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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004931-13.2018.8.11.0003 AUTOR(A): FRANCISCO 

CLAUDIO FERNANDES Advogado do(a) AUTOR(A): FABIANO PENALVA 

VERDOLIN - MT11066/B 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 

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: 1002861-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002861-57.2017.8.11.0003 AUTOR(A): NASA 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR(A): 

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - MT0011922A RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado do(a) RÉU: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006590-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (REQUERENTE)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006590-57.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE 

MENDES Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA 

- MT0019363A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 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 
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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: 1004602-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUZIMAR GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004602-98.2018.8.11.0003 AUTOR(A): NELSON 

SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO Advogados 

do(a) AUTOR(A): PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - MT21748/O, 

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - MT6256/O Advogados do(a) AUTOR(A): 

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - MT21748/O, SEBASTIAO 

GERALDO DE LIMA - MT6256/O RÉU: MARIA EUZIMAR GOMES DOS 

SANTOS Advogado do(a) RÉU: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

MT0016960A-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: 1005108-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DE ARAUJO ANDRADE (REQUERENTE)

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BIANCA MENDES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005108-74.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JONES DE 

ARAUJO ANDRADE Advogados do(a) REQUERENTE: GLEICIANE 

GONCALVES DA SILVA - MT21833/O, BIANCA MENDES DE MOURA - 

MT24667/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 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, 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004394-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

ZAQUEU ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004394-17.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ZAQUEU 

ANTONIO RIBEIRO Advogado do(a) AUTOR(A): ANTONIO JOSE GALDINO 

- MT14575/O RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007634-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007634-14.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA REQUERIDO: RODRIGO JUSTINO DE 

MORAIS Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de carta precatória extraída de processo em trâmite no Juizado 

Especial da Comarca de Juína/MT. Dessa forma, declino da competência 

para processar e julgar o presente feito em face de um dos Juizados 

Especiais desta Comarca. Deixo de determinar a sua redistribuição, tendo 

em vista a incompatibilidade dos sistemas utilizados entre as Varas Cíveis 

(PJE) e Juizados Especiais (PROJUDI). Intime-se a parte autora para que 

promova as diligências necessárias para redistribuição do feito no Sistema 

PROJUDI. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007641-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007641-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que a parte autora ingressou com ação 

de cobrança na comarca de Rondonópolis/MT, embora resida na comarca 

de Pedra Preta/MT e a parte requerida possua sede na comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, deixando de observar as regras de competência territorial. 

Nestes casos, é cabível a declinação de ofício quando a parte autora, 

aleatoriamente ajuíza a ação em comarca diversa daquela em que possui 

domicílio e na qual a ré não tem sede. Neste sentido: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. I - 

Admite-se a declinação da competência territorial, de ofício, evidenciada a 

escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do 

domicílio das partes, o que contraria os critérios legais de fixação da 

competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização 

Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. II - 

Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 

07020453720188070000 DF 0702045-37.2018.8.07.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2018, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO 

ALEGADO - ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

parte não pode descartar as alternativas legais para ajuizamento da ação 

e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo 

estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir 

vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual 

favorável ao direito material postulado". 2. Não se verifica direito líquido e 

certo na escolha aleatória do foro para ajuizamento de ação de cobrança. 

(TJ-MG - AGT: 10000170196000001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 01/06/2017) Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para Comarca de Pedra Preta/MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008025-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA SCACALOSSI (ADVOGADO(A))

DEL VAZ COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008025-66.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEL VAZ COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 

- ME REQUERIDO: POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de carta 

precatória extraída de processo em trâmite no Juizado Especial da 

Comarca de Monte Alto/SP. Dessa forma, declino da competência para 

processar e julgar o presente feito em face de um dos Juizados Especiais 

desta Comarca. Deixo de determinar a sua redistribuição, tendo em vista a 

incompatibilidade dos sistemas utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e 

Juizados Especiais (PROJUDI). Intime-se a parte autora para que promova 

as diligências necessárias para redistribuição do feito no Sistema 

PROJUDI. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008664-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIDES MIGUEL DA SILVA (EXECUTADO)

VANIA MARCIA ALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008664-84.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME EXECUTADO: ERONIDES 

MIGUEL DA SILVA, VANIA MARCIA ALVES DE QUEIROZ Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata processo 

endereçado ao Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa 

forma, declino da competência para processar e julgar o presente feito em 

face de um dos Juizados Especiais desta Comarca. Deixo de determinar a 

sua redistribuição, tendo em vista a incompatibilidade dos sistemas 

utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e Juizados Especiais (PROJUDI). 

Intime-se a parte autora para que promova as diligências necessárias para 

redistribuição do feito no Sistema PROJUDI. Após, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003148-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

OCEANIA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERRANTE RAPOSO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003148-20.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OCEANIA CONSTRUTORA LTDA - ME REQUERIDO: 

FABIANA FERRANTE RAPOSO DE MEDEIROS Vistos e examinados. A fim 

de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido RETRO, 

autorizando a busca de endereço da parte requerida através do sistema 

INFOJUD. Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais 

CPF/CNPJ: 341.386.398-37 Nome do contribuinte: FABIANA FERRANTE 

RAPOSO DE MEDEIROS Tipo logradouro Endereço: AV HIGIENOPOLIS 

Número: 318 Complemento: AP 121 Bairro: HIGIENOPOLIS Município: SAO 

PAULO UF: SP CEP: 1238-904 Telefone: Fax:

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008477-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK (ADVOGADO(A))

CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008477-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de matéria 

afeta a Vara de Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008596-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARIDADE DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIDADE DA SILVA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008596-37.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARIDADE DA SILVA LOPES RÉU: CARIDADE DA SILVA 

LOPES Vistos e Examinados. Considerando-se que a presente trata-se de 
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pedido de retificação de registro civil, proceda-se a redistribuição a uma 

das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Cumpra-se, com as 

cautelas de praxe. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003764-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

ELSON DA COSTA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil (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 SENTENÇA Processo: 1003764-92.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELSON DA COSTA MOURA REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Sustenta a parte 

autora que é credora dos recuperandos no valor de R$61.024,71, 

conforme certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista. A inicial foi 

recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as manifestações dos 

impugnados, do administrador judicial e do Ministério Público. 

Posteriormente, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise minuciosa dos autos verifico que a 

parte habilitante logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito 

que sustenta deter. Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 

11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter os documentos 

comprobatórios do crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da 

Justiça Trabalhista juntada aos autos é documento hábil para comprovar o 

alegado. Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali 

apontado é crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer 

deduções. Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de 

crédito; e determino a retificação da lista de credores, para que conste 

como crédito da habilitante ELSON DA COSTA MOURA o valor de 

R$61.024,71. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006094-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

VANIA SCAPINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 
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precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003863-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Por serem tempestivos, recebo os embargos de 

declaração e dou provimento aos mesmos. HOMOLOGO o acordo, 

celebrado pelas partes, noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003441-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI OLIVEIRA DA SILVA VALERIO (REQUERENTE)

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KAREN SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003716-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE ASSIS DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 389 de 586



do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008681-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (RÉU)

APERLINO LOUREIRO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004845-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

REGINA MARES DE ABREU SOARES (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM (ADVOGADO(A))

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000666-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004280-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

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

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001937-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001937-46.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA EXECUTADO: CLARO S.A. 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que noticia que o réu 

ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com 

fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs ao 

pagamento pelo réu. Autorizo o levantamento dos valores depositados, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pela parte autora. 

Expeça-se o alvará, observando o Provimento 68/2018 do CNJ. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais 

baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 421204 Nr: 3474-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799

 Cumprimento de sentença

Autos n.º 421204

Vistos, etc.

Sobre a penhora (Renajud) realizada, intime-se a parte devedora, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, embargar/impugnar a execução.

No silêncio, autorizo a remoção dos bens, entregando-os ao exequente 

que os guardará como fiel depositário, mediante respectivo termo.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, 

a pesquisa FIPE de valor de mercado dos veículos, o que dispensará a 

avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do NCPC.

As intimações deverão ser feitas por intermédio dos patronos ou, caso 

não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria 

observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do NCPC.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03/10/2018.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 409581 Nr: 5389-96.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Cumprimento de sentença

Autos n.º 409581

Vistos, etc.

Acolho o pleito de fl. 278 e, assim, chamo o feito a ordem, para determinar 

seja expedida intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado, 

via DJE, a pagar a divida remanescente, conforme planilha anexada, a ser 

atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo da 

multa de 10% e dos honorários advocatícios, também de 10% (§1º do art. 

523 do CPC).

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03/10/2018.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 407153 Nr: 2878-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TAVARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICO DE PPROTECAO AO CREDITO - 

SPC/BA, AVON- CDL SSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON TEIXEIRA - 

OAB:3497-A, Roberto Trigueiro Fontes - OAB:

 Vistos, etc.

1-Extrai-se que nada mais há a titulo de valores a serem levantados nos 

presentes autos.

2-Conforme alvará n.º 375491-P/2017 (fl. 209) e documento de fl. 232, os 

valores foram levantados/resgatados.

3-Assim, indefiro o postulado de fls. 226/227.

4-Retorne-se o feito ao arquivo.

5-Às providências.

Cumpra-se.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 345463 Nr: 918-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATERCIA LIBANIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 Código - 345463

Vistos.

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.0

Verifica-se dos autos o cumprimento da obrigação através do depósito 

efetuado pelo requerido à fl. 179, tendo a parte credora pleiteado o 

levantamento dos valores (fl. 184).

 Assim, presentes os requisitos legais a extinção e arquivamento do feito 

é medida que se impõe.

Por tais considerações, ante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento de valores nos moldes requerido 

no processo.

 Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

 Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, em 01 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza da Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008710-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL PIRANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (RÉU)

RAFAEL PIRANI (RÉU)

 

Processo n.º 1008710-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

RAFAEL PIRANI e ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (qualificados na 

peça vestibular). 4. A inicial foi instruída com os documentos necessários 

à propositura da demanda, procurações, documentos pessoais e dos 

bens a partilhar. 5. As partes aforaram pedido de homologação de acordo 

referente ao reconhecimento e dissolução de união estável e no tocante à 

partilha de bens. 6. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado à exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 8. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil, reconhecendo, com efeito ex tunc, nos termos do art. 

1.723, do Código Civil, a sociedade de fato havida entre RAFAEL PIRANI e 

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (qualificados nos autos), mantida 

pelo período de 2006 até 2018 e decretando sua dissolução. 9. Defiro o 

pleito de ID: 15331884, item “d”, devendo ser oficiado conforme postulado. 

10. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004325-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA CAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1004325-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL intentada por CLEITON DE CAS RODRIGUES (qualificado nos autos). 

4. Segundo ressai do feito, em suma, o requerente pugna pela retificação 

de seu assento de nascimento, bem como de diversos registros de seus 

ascendentes, uma vez que teria havido a alteração dos nomes originais 

quando da sua imigração para o Brasil, tudo com vistas à obtenção, pelo 

requerente, da cidadania italiana. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Verifica-se que os 

mesmos pedidos já foram postulados pelo requerente no Proc. nº 

1000284-43.2016.811.0003, sendo julgados improcedentes por este juízo, 

com sentença transitada em julgado. 7. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver coisa julgada, in verbis: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 8. O Código de 

Processo Civil preceitua ainda no seu art. 485, §3º, que o juiz conhecerá 

de ofício a coisa julgada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da demanda: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” 9. Quanto ao 

reconhecimento da coisa julgada material nas ações de jurisdição 

voluntária o entendimento da jurisprudência é nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se a ocorrência da 

coisa julgada material quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença da qual não caiba mais recurso. - Constatada, na espécie, a 

identidade das partes, da causa de pedir e do pedido nas demandas 

interpostas, fica configurada a hipótese de tentativa de renovação do 

pedido já julgado. - A despeito de inexistir, ao menos em princípio, litígio 

entre partes, o procedimento de jurisdição voluntária se funda na função 

jurisdicional de dizer o direito com imparcialidade, impessoalidade e 

independência, tutelando interesses particulares, ainda que ausente a 

característica da litigiosidade, pelo que, não há como afastar a ocorrência 

da coisa julgada.” (TJ-MG - AC: 10280150018727001 MG, Relator: Moacyr 

Lobato, Data de Julgamento: 10/02/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017) (grifo nosso) 10. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, do Codex Processual Civil. 

11. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005614-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

EGLISTONE SOARES MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA ALMEIDA SOARES (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1005614-21.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 
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informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, bem como o pleito de ID: 11545308, 

converto o inventário em arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e 

seguintes, do Código de Ritos. 2. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o 

arrolamento dos bens deixados por ANDRELINA DE ALMEIDA (qualificada 

nos autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. 3. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002028-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIA CARMO SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

RHANDON CAUE CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

LEONARDO CAIUA CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Não Possui Polo (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002028-73.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, bem como o formal de partilha de ID: 

12502451, converto o inventário em arrolamento sumário, nos termos do 

art. 659 e seguintes, do Código de Ritos. 2. JULGO, por sentença (art. 659, 

CPC), o arrolamento dos bens deixados por ALOÍZIO FREITAS 

CAVALCANTE (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 3. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008060-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

A. A. M. (ADVOGADO(A))

F. J. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. S. (REQUERIDO)

R. V. G. T. (ADVOGADO(A))

G. O. D. S. (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, materializar o mandado de averbação ao cartório de registro 

de imóveis. Rondonópolis/MT, 10 de outubro de 2018. Antonio Pereira dos 

Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753042 Nr: 9318-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDY AUGUSTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ADOLFO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR, ANA PAULA SILVA MORAES, MARDEM 

AUGUSTO SILVA MORAES, ANA CLÁUDIA SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 444897 Nr: 79-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786914 Nr: 8975-97.2015.811.0003

 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: GDSA, GVSA, CRISTINA MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLAVIO VINICIO ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. CÉLIO PAIÃO, para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 444377 Nr: 13046-21.2010.811.0003

 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: ROSIDELMA VIEIRA SOARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAQUIM PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA CANDIDO DA 

COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. EFRAIM ALVES DOS SANTOS, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728345 Nr: 9144-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOA, JVOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Do Advogado Dr.GERALDO ROBERTO PESCE , para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 780190 Nr: 6276-36.2015.811.0003

 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: MARIA NASCIMENTO COUTINHO DOS SANTOS, 

FABIANO NASCIMENTO COUTINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDOMIRO BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. IVAILTON VILELA DE MORAES, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815217 Nr: 1287-50.2016.811.0003

 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: VALENTINA MARIA DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAVID SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. IVAILTON VILELA DE MORAES , para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441375 Nr: 10045-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA, FCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350, KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - 

OAB:10863

 Do Advogado Dr. KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES , para no 

prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 406330 Nr: 2034-78.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPDM, EDMDGPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Do Advogado Dr. MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, para no prazo de 

3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 6806-02.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA PRADA DE MORAES, MARIA ELENA 

PRADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Do Advogado Dr. MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, para no prazo de 

3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815534 Nr: 1406-11.2016.811.0003

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMN, MNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - 

OAB:15.290/2000

 Do Advogado Dr.ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS , para no 

prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728862 Nr: 9622-63.2013.811.0003

 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: RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr.PATRICIA MEIRELLES WICZOREK, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750943 Nr: 8257-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVC, JDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DOS 

SANTOS - OAB:141.160/SP

 Do Advogado Dr.SAMIR BADRA DIB, para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 784149 Nr: 7817-07.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO GUIMARAES, 

JOANA ALVES GUIMARAES, LEOLINA ALVES GUIMARÃES, JORDILINA 

FRANCISCA ALVES, LUZIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA DE SOUZA 

VILELA GUIMARÃES, ANTONIO JOSÉ DE SANTANA, LUZIA ALVES 

GUIMARÃES, JOSÉ ALVES GUIMARÃES, FLOSSINA FRANCISCA 

GUIMARÃES, JOSÉ DE SANTANA, ANA ALVES TEIXEIRA DE SANTANA, 

ALBERTINA FRANCISCA DE SANTANA, MARIA ALVINA SANTANA 

ALVES, JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, MANOEL ALVES TEIXEIRA, 

CRISTIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA FRANCISCA GUIMARÃES, 

ALONSO TINAN DOS SANTOS, SIDELCINA ALVES DOS SANTOS, JULIO 

FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE SANTANA, ANA MARIA TEIXEIRA, 

ENEDINO ALVES GUIMARÃES, MARIA LOURDES GUIMARÃES DELEU, 
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PIERRE DELEU, FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA, JULIANA ALVES 

CONCEIÇÃO, JOSÉ ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. SANDRA BONIFACIO, para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 336425 Nr: 11265-71.2004.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO GUIMARAES, 

CRISTIANO ALVES GUIMARÃES, JOANA ALVES GUIMARAES, MARIA 

FRANCISCA GUIMARÃES, LEOLINA ALVES GUIMARÃES, JORDILINA 

FRANCISCA ALVES, JOSÉ ALVES CARNEIRO, LUZIANO ALVES 

GUIMARÃES, MARIA DE SOUZA VIEIRA GUIMARÃES, ANTONIO JOSÉ DE 

SANTANA, LUZIA ALVES GUIMARÃES, ALONSO TINAN DOS SANTOS, 

JOSÉ ALVES GUIMARÃES, FLOSSINA FRANCISCA GUIMARÃES, JOANA 

ALVES GUIMARAES, JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, MANOEL ALVES 

TEIXEIRA, ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA, JOSÉ DE 

SANTANA, ANA ALVES TEIXEIRA DE SANTANA, ALBERTINA FRANCISCA 

DE SANTANA, MARIA ALVINA SANTANA ALVES, ANEZIR ALVES 

TEIXEIRA, SIDELCINA ALVES DOS SANTOS, JULIO FERREIRA DOS 

SANTOS, MARIA DE SANTANA, ANA MARIA TEIXEIRA, JULIA ALVES DA 

CONCEIÇÃO, ENEDINO ALVES GUIMARÃES, MARIA LOURDES 

GUIMARÃES DELEU, PIERRE DELEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NEY RIBEIRO VILELA, MARILDA 

BERNARDES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:2.311/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 Do Advogado Dr. SANDRA BONIFACIO, para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 960 Nr: 797-34.1993.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS, GERSON 

NEY RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO GOMES SANTANA - 

OAB:3053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. SANDRA BONIFACIO, para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 445603 Nr: 785-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKE SILVA NERIS NONATO, NOEL HENRIQUE 

NONATO SOUSA, NOELY VITORINO DA SILVA - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NOEL NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOAO ROBERTO SILVA ATAÍDE - OAB:29101SSP/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Do Advogado Dr.SÉRGIO LUIZ PESCE , para no prazo de 3 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob as 

penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719530 Nr: 574-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA AUGUSTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO FRANCISCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR , para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 701453 Nr: 9431-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DA SILVA 

SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR , para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807170 Nr: 17073-71.2015.811.0003

 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: DANILLO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. VINICIUS LOPES RAIMUNDO , para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426893 Nr: 9035-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO JOSÉ DOS SANTOS, MARLY TAVEIRA LIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS, ELZINETE 

LOPES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/O, WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - OAB:25589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 Do Advogado Dr. WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA, para no 

prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707917 Nr: 2739-37.2012.811.0003

 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: MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLEN C DA SILVA 

PANIAGO - OAB:MT/14.406, LEYA SOUZA CRUZ - OAB:MT/8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUEL 

ROSSATO MURARO, para devolução dos autos nº 

2739-37.2012.811.0003, Protocolo 707917, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 180-30.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SOUZA DE SA, GEOVANE SOUZA DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte exequente, através 

do patrono, para manifestar sobre a petição do arrematante às fls. 

398/399, no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003161-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

NILCE DIAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Processo 1003161.53.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Nilce Dias de 

Arruda à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Aparecida de Arruda, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003161-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

NILCE DIAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Processo 1003161.53.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Nilce Dias de 

Arruda à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Aparecida de Arruda, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003161-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

NILCE DIAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Processo 1003161.53.2016.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Nilce Dias de 

Arruda à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Maria Aparecida de Arruda, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. C. (AUTOR(A))

V. D. S. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

M. V. B. (RÉU)

S. S. V. (RÉU)

V. V. B. (RÉU)

 

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. 14734111 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004582-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15122652.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007039-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MYCHELLY LOPES SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a parte requerida não foi citado, motivo pelo qual 

abro vistas ao autor para manifestação, no prazo legal. Rondonópolis-MT 

10 de outubro de 2018 Hélio Avelino dos Santos GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006307-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. M. (ADVOGADO(A))

F. C. (ADVOGADO(A))

J. C. H. (RÉU)

N. C. P. T. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006307-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pedido manejado 

pelas partes e, visando conferir celeridade processual ao feito, pondero 

que o laboratório DYAGEM LABORATÓRIOS, firmou convênio com o TJMT 

e oferece custo abaixo do mercado para a realização do exame, razão 

pela qual desde já designo o dia 04 de dezembro de 2018 às 09h00min 

para coleta do material genético da parte autora. Nesta senda, deverá o 

autor, acompanhado de sua genitora, comparecer a este Fórum da Justiça 

Estadual (portando documentos pessoais), situado à Rua Barão do Rio 

Branco, n.º 2299, Jardim Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à Diretoria 

do Foro e se apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, 

gestora administrativa, cujo valor será custeado pela parte requerente, 

que na data ora designada deverá apresentar o valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). 2. Outrossim, considerando que o requerido reside em 

outro Estado da Federação, hei por bem determinar que a coleta do 

material genético do investigado seja realizada em sua cidade de origem. 

Doravante, oficie-se à diretoria do fórum local para disponibilizar o material 

pertinente, para fins de coleta do material genético da parte requerida, bem 

como para que remeta as instruções de coleta, armazenamento e envio do 

material biológico, segundo as regras do laboratório nomeado, 

assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para resposta. Em seguida, 

depreque-se a coleta do material genético de JULIO CRISTIANO HECK à 

comarca de PASSO FUNDO/RS, encaminhando-se junto a missiva o kit 

para armazenamento do r. material biológico do requerido adequadamente, 

bem como as instruções devidas, ressaltando-se que o r. Juízo deprecado 

deverá enviar diretamente a este Juízo o material colhido para os devidos 

fins. 3. Assim, intimem-se as partes, sendo a parte autora pessoalmente e 

o requerido via patrono constituído e, quanto ao requerido haverá de ser 

cientificado de que a sua ausência injustificada para a coleta do material 

genético gerará a presunção de veracidade do alegado, conforme Súmula 

301 do STJ. Com o laudo, intimem-se as partes por seus patronos para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias. Após, colha-se parecer ministerial. 

Oficie-se à Diretoria, cientificando-se a servidora nomeada. Intimem-se 

todos por seus respectivos patronos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002236-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

G. H. O. D. S. (EXECUTADO)

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001358-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JULIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15263992.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001653-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (ADVOGADO(A))

S. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. N. (ADVOGADO(A))

R. P. D. L. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15685598.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005674-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILBERTO INACIO CARDOSO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - 715.268.461-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA (ADVOGADO(A))

WEVERSON MENEZES ALVES (EXECUTADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 15760346.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004202-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENI PEREIRA CABRAL (REQUERENTE)

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA CABRAL (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14228304.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (ADVOGADO(A))

I. J. G. (ADVOGADO(A))

A. J. G. (ADVOGADO(A))

V. A. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. J. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, através dos patronos habilitados, 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000542-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (AUTOR(A))

G. M. F. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. S. B. (RÉU)
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IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14311705.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006646-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14538487.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435050 Nr: 3716-97.2010.811.0003

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, 

JEAN ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA LUIZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO AUGUSTO C. DA R. 

BANDEIRA BASTOS - OAB:10.525, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10525/MT

 Vistos.

01. Prima facie, renove-se a capa dos autos, bem como retifique-se na 

distribuição, incluindo-se no polo ativo da presente execução de 

honorários advocatícios Fábio Souza Ponce e Saulo Augusto C. da R. B. 

Bastos e no polo passivo Espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli, 

representado por Jean Arcoverde Angeli.

No mais, intimem-se os devedores na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como verba honorária no quantum 

equivalente a 1 % do valor da presente execução, sobretudo tendo em 

vista a natureza da controvérsia que revela mínima complexidade.

 Em caso de não pagamento no prazo acima mencionado, acresça-se 

àquele valor a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais) e intime-se 

a parte exequente a fim de requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

02. No mais, verifica-se que o decisum de fls. 142/145 condenou o 

embargante Espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli, representado 

por Jean Arcoverde Angeli ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, tendo a contadoria apresentado saldo 

remanescente de custas pendentes de recolhimento, conforme se 

depreende às fls. 162.

Com relação às custas, proceda-se na forma disciplinada pelo art. 353 da 

CNGC Judicial.

 Intimem-se.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15687 Nr: 908-91.1988.811.0003

 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: ELIZABETH BOLAGNESI TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS TRINDADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 908-91.1988.811.0003, 

Protocolo 15687, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729993 Nr: 10612-54.2013.811.0003

 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 DOMINGAS DE AMORIM FERREIRA, EDNA LUIZA 

DA SILVA, IRINEU LUIZ DE AMORIM, ADRELINA DOS SANTOS AMORIM, 

CLARINDO LUIZ DE AMORIM, MADALENA AMORIM VASTO, ALCIDES LUIZ 

DE AMORIM, ARENILZA LUIZA DE AMORIM, ROBERTO FIGUEIRA DA 

SILVA, ROGERIO SOUZA DE MELO, NERCY LUIZA DE AMORIM 

MACHADO, ZENAIDE LUIZA CEZAR, NENITA LUIZA DA SILVA, NEMIZIO 

MACHADO SOBRINHO, MARIA SIRLEI DE AMORIM, FRANCISCO JOSE DE 

OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA 

DA CONCEIÇÃO DELGADO, ESPÓLIO NEIVA LUIZA DE AMORIM, MARIO 

SERGIO DE MORAES DELGADO, DOMINGUES DE MORAES DELGADO, 

CARLOS MORAES DELGADO, JEOVALICE CARMO ASSUMPÇÃO 

DELGADO, PEDRO LUIZ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE BENEDITA BAPTISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - 

OAB:16869/O, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se acerca do item 3. da decisão de fls. 260/Verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732813 Nr: 12930-10.2013.811.0003

 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: JOSINA NOVAIS DA ROCHA, NEUZA NOVAIS DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JOSINA NOVAIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT -15072 E, JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) JANAINA DE FRANÇA BORGES, 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 27/08/2018.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003925-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IRENE MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003925-39.2016.8.11.0003 VISTO. IRENE MARIA DE 

JESUS ajuizou ação de indenização por danos morais em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que era genitora de 

DHIOGO DE JESUS TEIXEIRA, o qual faleceu devido ao acidente de trânsito 

ocasionado por um buraco na pista. Relatou que, no dia 26/09/2014, 
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aproximadamente às 00h30min, Dhiogo de Jesus Teixeira transitava com a 

motocicleta de placa OAS 1741, Titan de cor preta, pela Rua que dá 

acesso ao Clube do “REC”, Bairro Casaglia, nesta Comarca, no escuro, 

quando entrou com a motocicleta em um buraco não sinalizado, que o 

desequilibrou e o fez cair ao chão, ferindo-se gravemente. Afirmou que 

Dhiogo foi encaminhado para o Hospital Regional, onde, depois de 4 

(quatro) meses, faleceu por insuficiência respiratória e tetraplegia. 

Asseverou que a motocicleta ficou bastante danificada, e por não ter 

condições financeiras para custear o conserto, vendeu o veículo e com o 

valor da venda, custeou as despesas do funeral de seu filho. Ao final, 

requereu seja julgada procedente a ação para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) e dano moral, no valor correspondente a R$ 

100.000,00 (cem mil reais). O Município de Rondonópolis contestou a ação 

e alegou culpa exclusiva da vítima, por conduzir o veículo em via não 

asfaltada em velocidade incompatível com a via e sem adotar as cautelas 

devidas, no que diz respeito à direção defensiva no trânsito (fls. 61/78 do 

PDF). A parte autora impugnou a contestação, refutando os argumentos 

da defesa e reiterando os termos da inicial (fls. 82/90 do PDF). Intimadas 

as partes para especificarem as provas, a parte autora requereu o 

depoimento pessoal da requerente e do réu, bem como a oitiva de 

testemunhas (fls. 92 do PDF). O demandado deixou transcorrer o prazo de 

especificação de provas sem qualquer manifestação (fls. 94 do PDF). 

Designada audiência de instrução e julgamento, o juiz inquiriu a 

testemunha arrolada pela parte autora: Uenderson Domingues Dias. A 

autora desistiu da oitiva das testemunhas: Valéria Maria de Jesus Teixeira 

e SGT- Vaildo (fls. 115/116 do PDF). Tendo em vista o falecimento da parte 

autora (fls. 130/132 do PDF), em cumprimento ao despacho de fls. 138 do 

PDF, a advogada promoveu a habilitação nos autos dos herdeiros 

DANILLO DE JESUS TEIXEIRA e VALERIA MARIA DE JESUS TEIXEIRA (fls. 

140/141). As partes apresentaram alegações finais (fls. 167/173 e 

176/178 do PDF). É o relatório. Decido. Os autores atribuem ao Município 

de Rondonópolis a responsabilidade pelo acidente de trânsito que 

ocasionou a morte de seu irmão, Dhiogo de Jesus Teixeira, sob a alegação 

de que o requerido foi omisso quanto ao dever de conservação da via 

pública. De início, cumpre ressaltar que, embora a responsabilidade quanto 

ao ente público tenha sido expressamente acolhida pela Constituição 

Federal no artigo 37, § 6º, nas hipóteses de omissão, aplica-se teoria da 

responsabilidade civil subjetiva do Estado, exigindo-se, portanto, a 

presença de dolo ou culpa numa das três vertentes, quais sejam 

negligência, imperícia ou imprudência, atribuída ao serviço estatal 

genericamente. Este é o posicionamento da jurisprudência, conforme 

julgados que colaciono abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM CURVA 

ESTREITA DE ESTRADA DE CHÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. 

Invocada omissão do ente público, a responsabilidade é subjetiva, sendo 

impositiva a demonstração do agir culposo, além do dano e do nexo 

condicional entre este e a omissão. Doutrina e jurisprudência. (...). Ônus 

da sucumbência readequado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052751914, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 05/06/2013). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO - EVENTO 

DANOSO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA 

- DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL AFASTADO - 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA EQUITATIVA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ato omissivo do 

Estado, o ordenamento constitucional prevê que deve o prejudicado 

demonstrar a culpa em qualquer de suas vertentes, quais sejam 

negligência, imperícia ou imprudência, ou a presença de dolo, que será 

atribuído ao serviço estatal de forma genérica.” (AP, 105147/2011, DES. 

JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/04/2012, Data da publicação no DJE 10/05/2012). Dessa forma, 

imprescindível a constatação do dano sofrido pelo autor, do nexo causal 

existente entre a conduta e a ação culposa do ente público em qualquer 

uma de suas modalidades (imprudência, negligência ou imperícia), para 

que se configure a prática de ato passível de indenização. No caso dos 

autos, não há dúvida de que a morte de Dhiogo de Jesus Teixeira se deu 

em virtude do acidente de trânsito ocorrido no dia 26/09/2014, conforme 

se extrai dos relatórios médicos do Hospital Regional de Rondonópolis (fls. 

31/40 do PDF), onde permaneceu internado até o falecimento, em 

24/01/2015, por insuficiência respiratória e tetraplegia (fls. 33 do PDF). 

Depreende-se do Boletim de Ocorrência nº 204.266821 que, no dia 

26/09/2014, duas motocicletas envolveram no acidente, no qual os 

condutores caíram, sequencialmente, em um buraco existente na estrada 

de chão que dá acesso ao clube do REC, em Rondonópolis. O condutor da 

motocicleta de placa JZV foi embora, enquanto a vítima, que conduzia a 

motocicleta OAS 1741, permaneceu imóvel no chão até ser socorrido pela 

equipe do SAMU (fls. 18 do PDF). Constou, ainda, no referido Boletim que 

o acidente de trânsito foi causado devido haver um buraco na pista e os 

condutores dos veículos estavam em alta velocidade, sendo assim, não 

conseguiram desviar do referido buraco (fls. 18 do PDF). O acidente foi 

presenciado pela testemunha, Uenderson Domingues Dias, Policial Militar 

que trafegava com a viatura logo atrás das motocicletas, o qual prestou as 

seguintes declaração em juízo: Foram atender a uma ocorrência e no 

retorno se depararam com esse acidente; tinha um buraco em uma curva, 

a motocicleta caiu no buraco e a vítima voou, caindo no pasto. Somente viu 

o buraco na volta da ocorrência. Presenciou o acidente na hora em que 

aconteceu. Eram dois motoqueiros. O outro rapaz levantou e saiu 

correndo. Eles estavam correndo bastante, mais de 60 km. Estava muito 

escuro. A estrada era de chão, na zona rural. A motocicleta estava sendo 

conduzida pela vítima a frente da viatura. A velocidade da viatura estava 

entre 40 a 60 km. Tinha duas motos trafegando no mesmo sentido e três 

pessoas. As duas motos caíram no buraco. Acha que a mulher que ficou 

no local é namorada do outro rapaz que saiu correndo (registro de áudio). 

Em primeiro lugar, anoto que o depoimento testemunhal demostra que não 

existia nenhuma sinalização que fizesse os condutores perceberem que 

havia um buraco na curva adiante. Desse modo, esta caracterizada a 

omissão do ente público que não isolou ou sinalizou o buraco na pista e 

nem efetuou manutenção devida, já que se tratava de cavidade 

significante, considerando que dois condutores sofreram queda no local, 

dever este decorrente da obrigação de conservar as vias públicas e que 

implica na sua responsabilização subjetiva. Assim, caracterizada a 

responsabilidade do ente público, visto que devido a sua omissão resultou 

o acidente que causou a morte da vítima. Na espécie, a culpa do réu está 

no descumprimento do dever de conservação e sinalização da via, o que 

caracteriza sua responsabilidade por omissão da conduta exigível, 

consistente em sinalizar corretamente aquele local da via pública, cujo 

encargo está na sua esfera de atribuições. Logo, inafastável a conclusão 

de que o acidente ocorreu, pelo menos em parte, em razão da conduta 

desidiosa do réu, que deixou de sinalizar adequadamente o local. Por outro 

lado, há nos autos elementos suficientes que comprovam a culpa 

concorrente da vítima Dhiogo de Jesus Teixeira no acidente de trânsito em 

tela, inclusive em maior grau de responsabilidade se comparada àquela 

que deve ser atribuída ao Município de Rondonópolis. Com efeito, o relato 

da testemunha Uenderson Domingues Dias, em conjunto com o boletim de 

Ocorrência nº 204.266821, ilustram bem a dinâmica dos fatos, sendo certo 

que Dhiogo conduzia a motocicleta em alta velocidade, tanto é que quando 

o veículo caiu no buraco, o condutor foi lançado para frente caindo sobre 

o pasto (depoimento testemunhal). Obviamente, se estivesse em menor 

velocidade, à vítima não teria sido projetada, e sim permanecido no local da 

queda, junto ao veículo. É importante referir que o acidente ocorreu 

exatamente em uma curva. Logo, em que pese à existência do buraco não 

sinalizado, era de se esperar que a atenção do condutor fosse redobrada 

e a velocidade reduzida, principalmente porque era noite e a estrada de 

chão (zonal rural), nas condições adversas de manutenção. Como se vê, 

além da deficiência de sinalização, o acidente ocorreu determinantemente 

por inobservância de tais preceitos e cautelas por parte da vítima e em 

maior grau de responsabilidade. Não se pode apenas transferir para o 

poder público a responsabilidade pelo acidente se o condutor não dirigia 

com a habilidade e cautelas necessárias, inclusive colocando em risco a 

incolumidade de outras pessoas. Assim, é evidente que a 

responsabilidade maior pelo acidente de trânsito pode ser atribuída à 

própria vítima. Ou seja, a vítima não observou o previsto no artigo 28 do 

CTB, que é expresso que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio 

de veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. Ainda que o buraco não estivesse sinalizado, 

indicando o perigo, as provas dos autos demonstram que se cuidava de 

estrada vicinal, de chão, de conservação precária. Nesse contexto, sem 

dúvida, se a vítima conduzisse a motocicleta em velocidade compatível 

com as características da via, e com redobrada atenção, poderia o sinistro 

ter sido evitado, ou ter tido consequências menores. Portanto, 

caracterizada a ofensa, pelo réu, do previsto no artigo 21, inciso III, do 
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CTB, e, pelo autor, do constante no artigo 28 do mesmo código, irretocável 

o reconhecimento da culpa concorrente, plenamente adequado a contexto 

fático-probatório carreado aos autos. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. ATO OMISSIVO. CF/88, ART. 37, § 6º. DEFICIENTE 

(INEXISTENTE) MANUTENÇÃO DE RODOVIA FEDERAL DNIT. ACIDENTE EM 

ESTRADA FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. 

CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA CONFIRMADA 1. De acordo com 

entendimento manifestado pelo STF no julgamento da ARE n. 754.778 AgR, 

relator o em. Min. Dias Toffoli, "A jurisprudência da Corte firmou-se no 

sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem 

objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por 

omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a 

omissão do Poder Público" 2. É de ser reconhecida a culpa da ré pelo 

evento danoso. estando estabelecido o nexo de causalidade entre a falta 

de cumprimento de obrigação de manter a pavimentação da rodovia em 

condições adequadas de tráfego e o dano resultante, qual seja, avarias 

causadas no caminhão do autor. 3. No entanto, consoante consignado na 

sentença recorrida, não se pode olvidar também que, na hipótese, o 

condutor do veículo da parte autora não foi cauteloso ao desviar do 

buraco, pois ao não atentar para as condições da pista, velocidade e 

optar pela manobra do veículo para a pista contrária, atraiu para si o risco 

de atingir frontalmente o caminhão, colocando em risco a própria 

segurança. 4. A culpa concorrente do autor não exclui a obrigação do 

ente público de reparação civil porque o Boletim de Acidente de Trânsito 

concluiu que o acidente em referência, também, foi provocado pelo buraco 

existente na rodovia federal. 5. Apelação conhecida e não provida (TRF 1ª 

R.; AC 0003702-92.2006.4.01.4101; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio 

Marques; DJF1 17/02/2017).” VALOR DO DANO MORAL. Quando se trata 

de indenização por dano moral, aferir o quantum indenizatório se torna 

bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, qual seja, o nome, a 

honra, o sentimento, outros mais, não se medem monetariamente, ou seja, 

não possuem dimensão econômica ou patrimonial. Cabe, assim, ao 

prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, 

uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a 

instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. Causando o dano moral, 

fica o responsável sujeito às consequências de seu ato, a primeira das 

quais será essa de pagar uma soma que for arbitrada, conforme a 

gravidade do dano e a fortuna dele, responsável, a critério do Poder 

Judiciário, como justa reparação do prejuízo sofrido, e não como fonte de 

enriquecimento, mas tão somente de impor uma sanção jurídica ao 

responsável pelo dano moral causado. No caso, tendo em vista o dano 

sofrido pelos autores em decorrência do evento danoso, que enfrentaram 

a dor e sofrimento de perder um ente querido (irmão), apesar de 

inestimável tal sentimento, entendo que o montante reputado para esses 

casos seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como já decido pelo Tribunal 

de Mato Grosso em casos semelhantes (apelação nº 26269/2018). Por 

outro lado, como já mencionado, se a vítima também concorreu para o 

evento danoso, a indenização que lhe é devida deve sofrer redução 

proporcional, de forma a se adequar à extensão da conduta do agente, 

conforme prevê o artigo 945 do Código Civil: Art. 945. Se a vítima tiver 

concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será 

fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a 

do autor do dano. Assim, tendo em vista as circunstâncias em que 

ocorreu o acidente, ante a ausência das cautelas necessárias, como já 

mencionado, atribuo à vítima o grau de culpabilidade em 60% pelo evento 

danoso. Desse modo, entendo por bem fixar os danos morais sofridos 

pelos autores em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando o 

reconhecimento da culpa, tudo com bom senso e em observância à 

realidade da vida e às peculiaridades do caso sub examine. DANO 

MATERIAL. De início, vale anotar que os danos materiais ou patrimoniais 

podem ser divididos em duas espécies, qual sejam, danos emergentes e 

lucros cessantes. A parte autora não fez prova quanto ao dano 

emergente. Como se sabe, o dano material não pode ser meramente 

presumível, devendo ser cabalmente comprovados, principalmente no 

caso em tela em que possíveis despesas com o conserto da motocicleta 

poderiam ser facilmente comprovadas, por meio de nota fiscal, ônus do 

qual não se desincumbiram os autores. Dessa forma, não fazem jus ao 

pagamento de indenização por dano material. Com essas considerações, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que 

faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar, 

proporcionalmente, aos autores DANILLO DE JESUS TEIXEIRA e VALERIA 

MARIA DE JESUS TEIXEIRA, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a 

título de dano moral, considerando o reconhecimento da culpa concorrente 

pelo evento danoso. O valor será acrescido de correção monetária, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do 

evento danoso (26/09/2014 – acidente), por se tratar de relação 

extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Isento, todavia, o 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS do pagamento das custas, em face do art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Considerando que cada litigante foram, 

em parte, vencedor e vencido, condeno cada parte ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e 86 do CPC. 

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). 

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 

(cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 

terça-feira, 09 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMALTEC S/A (AUTOR(A))

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. RUBENS EMIDIO COSTA 

KRISCHKE JUNIOR, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006097-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

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, quarta-feira, 10 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006097-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

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 
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indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 10 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006097-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

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, quarta-feira, 10 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002636-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. LEONARDO SULZER 

PARADA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (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 

07/11/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007229-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDION ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006609-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH LEITE (AUTOR(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. EMERSON CORDEIRO 

SILVA E EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717642 Nr: 13082-92.2012.811.0003

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, ENGEFOTO-ENGENHARIA E 

AEROLEVANTAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROMOTORIA DE JUSTICA DA 

COMARCA DE RONDONOPOLIS MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353 /PR, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, LUIS 

DANIEL ALENCAR - OAB:21272/PR, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CARLOS EDUARDO BENATO - OAB:46353 

/PR, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, LUIS DANIEL 

ALENCAR - OAB:21272/PR, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216, 

ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, representando o polo passivo, para 

que tomem ciência que foi designada audiência para inquirição das 

Testemunhas: Jesus Estáquio de Oliveira e José Sergio da Paz Monteiro 

de Castro , realizar-se-á no dia 04/12/2018, ás 14:45hs na Vara de Cartas 

Precatórias Cíveis da Comarca de Curitiba-PR - Autos nº 

0015782-96.2018.8.16.0001, conforme informação fls. 6181 versos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 421639 Nr: 3901-72.2009.811.0003

 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: ELIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo dos documentos de fls. 260/265.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756581 Nr: 11224-55.2014.811.0003

 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: DIVINA MARIA GONÇALVES, JANDIRA BATISTA DE 

SOUZA E SOUZA

 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

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734726 Nr: 14477-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS BARBOZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da manifestação apresentada pelo perito às fls. 391/394.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784203 Nr: 7835-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A

 PROCESSO Nº 784203

VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ALEXANDRE AUGUSTIN.

As partes dissentem a respeito da possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.

 Ocorre que a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito 

dos recursos especiais repetitivos, no Recurso Especial 1.712..484/SP, 

conjuntamente com o REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 (artigo 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil), tendo a Corte suspendido o 

processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do 

inciso II do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 

constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá 

decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos 

tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um 

recurso representativo da controvérsia.

Assim, SUSPENDO o andamento do feito, até o julgamento do recurso 

repetitivo.

Rondonópolis, 9 de outubro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776290 Nr: 4738-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com estas considerações, acolho a impugnação ao cumprimento e 

liquidação de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da 

exequente, já que esta possui vínculo exclusivamente temporário com a 

Administração Pública.Condeno a Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º, I, 4º, III, do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil), haja vista que o benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido na ação de conhecimento se estende ao cumprimento de 

sentença.Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO 

SE ESTENDE PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXCETO 

NO CASO DE TER OCORRIDO A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO. 

PRECEDENTES. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida na 

fase de conhecimento se estende para a fase de cumprimento de 

sentença, mormente considerando que, no caso concreto, não houve 

revogação expressa ao benefício. (...)” (Apelação Cível Nº 70076697861, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 28/03/2018).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 8109-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com estas considerações, acolho a impugnação ao cumprimento e 

liquidação de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, afastando 

qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo 

decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da 

exequente, já que esta possui vínculo exclusivamente temporário com a 

Administração Pública.Condeno a Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º, I, 4º, III, do Código de Processo Civil. Entretanto, 

declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto 

persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil), haja vista que o benefício da assistência judiciária gratuita 

concedido na ação de conhecimento se estende ao cumprimento de 

sentença.Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO 

SE ESTENDE PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXCETO 

NO CASO DE TER OCORRIDO A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO. 

PRECEDENTES. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida na 

fase de conhecimento se estende para a fase de cumprimento de 

sentença, mormente considerando que, no caso concreto, não houve 

revogação expressa ao benefício. (...)” (Apelação Cível Nº 70076697861, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 28/03/2018).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401898 Nr: 15394-17.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, HENDER 

ULISSES GACIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, ALEXANDRE BORGES SANTOS - OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

OAB:procuradora, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A, MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:2877-A, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, 
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PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WOLFGANG L. A. 

HERZOG, para devolução dos autos nº 15394-17.2007.811.0003, 

Protocolo 401898, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO 

FRANCISCO ROGERIO BARROS

Dados do Processo:

Processo: 1001091-63.2016.8.11.0003(PJE)

Valor causa: R$ 30.738,46- Tipo: Cível - Espécie: EXECUÇÃO FISCAL

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 EXECUTADO: FABIRELLI - CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME, 

TERESINHA DA COSTA BARAVELLI, JOSE ROBERTO BARAVELLI, 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA

 PESSOA A SER CITADA: EXECUTADA: JOSE ROBERTO BARAVELLI, CPF: 

069.717.148-57 ENDEREÇO: atualmente em lugar incerto e não sabido.

 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 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.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, ZFC, digitei .Rondonópolis - MT , 10 de 

Outubro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

 Processo: 1005510-29.2016.8.11.0003 (PJE);

 Valor causa: R$ 9.879,32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONOPOLIS-MT.

Parte Ré: EXECUTADO: EMPRESA GONTIJO TRANSPORTES LTDA

CITANDO(A, S): EXECUTADO: EXECUTADO: EMPRESA GONTIJO 

TRANSPORTES LTDA ,CNPJ: 16.624.611/0276-93, endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

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, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 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, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de outubro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009204-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (ADVOGADO(A))

LEANDRA CRISTINA PONTES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

DIRETOR UMEI JOÃO DE PAULA MENDONÇA DE SOUZA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009204-35.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LEANDRA CRISTINA PONTES 

DA SILVA IMPETRADO: PREFEITO DE RONDONÓPOLIS, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS, DIRETOR UMEI JOÃO DE 

PAULA MENDONÇA DE SOUZA Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por DAVI LUIZ PONTES DE OLIVEIRA, representado 

por sua genitora, em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e DIRETOR DA 

UMEI. Na espécie, a petição inicial está incompleta. Assim, com 

fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, determino que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, juntando a 

petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009198-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. D. A. (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE ARAUJO OAB - 264.335.048-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009198-28.2018.8.11.0003. AUTOR(A): LAYANY ASCHYLLEY COSTA 

DE ARAUJO REPRESENTANTE: ANTONIO BASILIO DE ARAUJO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – PENSÃO POR MORTE” ajuizada por Layany 

Aschylley Costa De Araújo, representada por seu genitor, em face do 

Estado de Mato Grosso. Na espécie, a parte autora alega ser “ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE, como sua legítima herdeira a Requerente que aviou o 

requerimento administrativo em 2015, protocolo nº 221015/2015”. No 

entanto, em análise a certidão de óbito, verifico que a de cujus deixou três 

filhos menores. Assim, com fundamento no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando cópia integral do processo administrativo nº 

221015/2015, bem como esclareça as razões de se intitular como a única 

e exclusiva herdeira da de cujus, devendo indicar o nome dos demais 

filhos deixados por ela, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

processo sem resolução de mérito. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009244-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO WEIGERT DUARTE (ADVOGADO(A))

ROZIDELMA DE S.G. BRITO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009244-17.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ROZIDELMA DE S.G. BRITO 

EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ROZIDELMA DE S.G. 

BRITO EIRELI ME em face do SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITA – 

VALDECIR FELTRIN - E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTARIA E FISCAL - GILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA -. Como causa de 

pedir, sustenta o Impetrante que: “1.4 - Entre as referidas Notas Fiscais 

acima, foram realizadas as deduções e retenções no ato de suas 

emissões, conforme prescritos nos campos, INSS, vejamos; (...) 1.6 - 

Ocorre Excelência, que os débitos da referida inscrição e cobrança, já 
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foram retidos nas fontes e PAGOS pela empresa tomadora do serviço, 

conforme comprovado no corpo das Notas Fiscais, comprovante de 

recolhimento/pagamento e despacho Protocolo nº 63.386/2016 do 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FISCAL da 

Secretaria Municipal de Receita de Rondonópolis. 1.7 – No entanto, a 

Municipalidade no anseio de arrecadar de forma predatória e em 

duplicidade, está obrigando a Impetrante a pagar novamente os débitos já 

QUITADOS, uma vez que impediu a mesma de emitir a CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS. 1.8 – Meritíssimo a Impetrante obrigatoriamente 

deverá apresentar a CND Municipal para a renovação do TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA FRETAMENTO – TAF, que vencerá em 20/11/2018, 

no qual o processo administrativo junto a ANTT demora em média 20 dias 

úteis para deferimento e homologação. Caso isso não ocorra, a mesma 

terá que paralisar sua frota e deixará de operar até a solução da 

pendência causada pela Autoridade Coatora. 1.9 – Por derradeiro, cabe 

informar, que a empresa tomadora do serviço, ALL – América Latina 

Logística Malha Norte S/A, CNPJ 24.962.466/0011-08, foi dada baixa e 

encerrou suas atividades junto ao FISCO FEDERAL, ESTADUAL e 

MUNICIPAL, conforme podemos verificar no seu cadastro junto ao 

Ministério da Fazenda, pois sua situação consta como BAIXADA, motivo 

de situação cadastral EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA.”. Partindo de 

tais premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que: “para a imediata EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS, em razão dos débitos já quitados e logo após, 

impedir que ocorra o bis in idem, e determinando a compensação dos 

Débitos ora apresentados e quitados, posteriormente o deferimento 

definitivo da presente segurança;”. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar 

não 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 não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Isso porque, é certo que “é 

incabível mandado de segurança para convalidar compensação tributária 

realizada pelo contribuinte”, nos termos da Súmula 460 do STJ. Por outro 

lado, cumpre ressaltar que não desconheço a Súmula 213 do STJ que 

dispõe que “O mandado de segurança constitui ação adequada para a 

declaração do direito à compensação tributária”. No entanto, em princípio, 

não é o caso dos autos, uma vez que a Impetrante não busca ter o direito 

a compensação, mas sim, a sua efetiva convalidação. Não sem propósito, 

o artigo 7 º, §2 º da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de 

segurança, dispõe que “Não será concedida medida liminar que tenha por 

objeto a compensação de créditos tributários”. Se não bastasse isso, a 

parte Impetrante busca a compensação do seu débito tributário com 

créditos tributários pertencentes a terceiro estranha a lide – ALL – 

América Latina Logística Malha Norte S/A –, o que, em princípio, desvirtua 

o instituto jurídico da compensação. Com efeito, tal circunstância torna 

temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o 

aguardo da formação do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido 

de liminar. Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e 

desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, 

prestem as informações que entender necessárias. Prestadas as 

informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008673-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN (ADVOGADO(A))

AMILSON PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.11.2018, às 15h30min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009192-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009192-21.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARINALVA PEREIRA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 404 de 586



SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.11.2018, às 16h15min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008944-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008944-55.2018.8.11.0003. AUTOR(A): GILMAR JOSE DA SILVA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A, CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT 

DETRAN Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADO COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA” ajuizada pelo GILMAR JOSÉ DA SILVA em face do BANCO 

DO BRASIL S/A e CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT. Na espécie, a parte 

autora sustenta, em síntese, que a primeira reclamada realizou a 

comunicação da baixa do gravame para a segunda reclamada, mas a 

restrição persiste, bem como que perdeu o recibo CRLV o que está 

impedindo que realize a transferência do veículo. No entanto, a parte 

autora deixou de apresentar documento atualizado demonstrando a 

restrição do gravame, bem como que demonstrar que foi “pago 

despachante no Estado de São Paulo na tentativa de rodar segunda via de 

recibo do veículo, que não pode ser rodada em virtude da reserva de 

alienação fiduciária imposta pelo Banco do Brasil (Agente Financeiro) e 

pelo Detran-MT”. Assim, com fundamento no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, juntando o extrato atualizado do veículo demonstrando 

que o gravame persiste, bem como apresente a tentativa administrativa de 

obter a segunda via do recibo veículo junto ao DETRAN-SP que restou 

frustrada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007003-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

ALCIDINEY DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE DO 5o. BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA REGIAO SUL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007003-70.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: NADIA FABIULA PINHEIRO DA 

SILVA IMPETRADO: COMANDANTE DO 5O. BATALHAO DA POLICIA 

MILITAR DA REGIAO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Nadia Fabiula Pinheiro 

Da Silva em face do Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de 

Rondonópolis/MT. O pedido de liminar foi indeferido ao fundamento que, em 

princípio, a espécie não traz elementos que autoriza reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento, uma vez que “é certo que o Impetrante estava 

conduzindo veículo que não estava devidamente licenciado, o que é 

devidamente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 230, V,)“. No 

caso, o Impetrante pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de liminar, argumentando que “embora em nome da Impetrante, em 

verdade, é a ferramenta de trabalho do Oficial de Justiça Helson de 

Siqueira Correa, lotado nessa Comarca e que por conta dessa apreensão, 

está com enormes dificuldade para exercer o seu múnus com a 

competência e eficiência que sempre dedicou”. Com efeito, não vislumbro 

fato novo que autorize modificar a decisão proferida, razão pela qual a 

mantenho pelos próprios fundamentos. Aguarde-se a manifestação do 

Ministério Público. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337616 Nr: 2023-74.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO STEIN

 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): ELIO STEIN, Cpf: 46937862920. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte EXCUTADA para manifestar no PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, acerca da AVALIAÇÃO efetivada sob UM LOTE DE 

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, SOB O Nº 13 DA QUADRA Nº 16, 

SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM MORUMBI, ZONA 

URBANA DESTA CIDADE, DENTRO DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES 

CONSTANTES DA MATRÍCULA Nº 61.309, REGISTRADO NO CRI LOCAL, 

no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)..
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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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Resumo da Inicial: Débito Proveniente de I.P.T.U. (Imposto Predial Terrritorial 

Urbano) - Certidão de Divida Atina nº 07518/1993

Despacho/Decisão: I – Vistos em correição.II – Processo em ordem e 

devidamente despachado em dias que antecederam a correição.III – 

Remetam-se os autos ao Município de Rondonópolis para o cumprimento 

do despacho/decisão retro.

Rondonópolis, 08 de outubro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 272866 Nr: 4811-17.2000.811.0003

 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: SIMEAO SANTANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, ESPÓLIO DE JOSÉ 

SALMEN HAMZE, HERMINIO BARRETO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT, ESPOLIO DE DIRCEU SANTIAGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB:6132/MT, GILMAR DE 

MOURA - OAB:5.426, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 

8213, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à intimação dos advogados dos 

requeridos, Dr. Ivanildo José Ferreira, OAB/MT nº 8213, Dr. Elly Carvalho 

Júnior, Oab/MT nº 6.132-B, e, Dr. Gilmar de Moura, OAB/MT nº 5.426, para, 

apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação do autor, de fls. 

504/507.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441598 Nr: 10268-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PEDROSO DEL BUONO, MARIO 

PEDROSO DEL BUONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GUEDES VIEGAS - 

OAB:19559/O, CAMILA GUEDES VIEGAS - OAB:MT 19559/0

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, a 

fim de manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, observando o art,. 274 § 

único do CPC, acerca da penhora On-Line, realizada através do sistema 

BacenJud, no valor de R$ 66,79 (sessenta e seis reais e setenta e nove 

centavos) em relação à Empresa Executada M P DEL BUENO & CIA 

LTDA-ME, e no valor de 341,20 (trezentos e quarenta e um reais e vinte 

centavos) em relaçao ao Executado MARIO PEDROSO DEL BUENO.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 745718 Nr: 5375-05.2014.811.0003

 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: ELIZABETH DOS SANTOS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814388 Nr: 1004-27.2016.811.0003

 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: WILLIAM DELGADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO - 

OAB:3518-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 442434 Nr: 11102-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & CAETANO LTDA, MARIA JOSE 

CARVALHO CAETANO, EDSON CANDIDO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Vistos etc.,

No caso, a parte exequente requer a intimação do executado da penhora 

via edital, bem como a requisição de endereço via Renajud, para avaliar o 

veículo penhorado.

 Todavia, verifico que os executados EDSON CANDIDO CAETANO e 

MARIA JOSÉ CARALHO CAETANO, já foram intimados da penhora por 

meio de seu patrono – fl. 83-.

Cumpre salientar, que a finalidade desse sistema é a busca de veículos, e 

o respectivo bloqueio.

Assim, não cabe ao Judiciário realizar infinitas diligências para obtenção 

de dados cadastrais dos executados, posto que tal atribuição compete ao 

credor.

De outro lado, intime-se a parte executada por meio do seu patrono, para 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço correto e atual para a 

efetivação da avaliação do veículo penhorado, sob pena de restrição de 

circulação.

Em relação ao executado CARVALHO & CAETANO LTDA, determino a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 100780 Nr: 12755-07.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de 

determinar a exclusão de Edson Pereira dos Santos, CPF nº. 

967.682.661-87, do polo passivo da presente execução.Promova-se a 

Secretaria as alterações pertinentes na capa dos autos e no Sistema 

Apolo, com alteração do executado, devendo ser observados os dados 
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informados na CDA.Deixo de condenar o exequente no pagamento de 

honorários, uma vez que não deu causa à exceção.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325131 Nr: 3229-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior, 

para que, no prazo legal, apresente as razões recursais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 612786 Nr: 3294-31.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5152- A

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON ALVES DA SILVA, Filiação: 

Marileide de Queiroz da Silva e Abel Alves da Silva, data de nascimento: 

11/05/1980, brasileiro(a), natural de Paulo Afonso-BA, casado(a), 

montador industrial. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Réu da Sentença de pronúnica abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: 1. Relatório. O Ministério Público ofereceu denúncia, 

fls. 06/08, contra Robson Alves da Silva, enquadrando-o nas sanções do 

artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Consta nos autos que, 

“na data de 05 de junho de 2013, por volta das 19h, na sua residência, 

localizada no Corredor I, nº 108, Vila Dueti, em Rondonópolis/MT, agindo 

com ânimo e consciência de matar, com emprego de uma faca, golpeou o 

abdômen da vítima Edson Zizuno Ormondes Júnior, não conseguindo o 

resultado morte pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade, 

conforme boletim de ocorrência 2013.147949 de fls. 10/11 e termo de 

exibição e apreensão de fl. 04”. A denúncia foi devidamente recebida, fls. 

56/58, o acusado constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, 

fl. 76. Realizou-se a instrução do feito, fls. 86/89. Intimado, o acusado 

deixou de comparecer a audiência de instrução e julgamento sendo 

decretada sua revelia, A vítima foi ouvida por carta precatória, fls. 

120/121. Intimadas às partes apresentarem alegações finais, tendo o 

Ministério Público, fls. 123/128, opinado pela pronúncia do acusado nos 

termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, fls. 131/135, pleiteia 

pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão 

corporal, uma vez que não ficou provado que o acusado agiu com animus 

necandi. É o relatório. 2. Fundamentação. Sem preliminares arguidas ou 

vícios procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 Mérito. 

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular 

cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da 

autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o 

crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal. 2.1.1. 

Materialidade do delito de tentativa de homicídio. A prova da materialidade, 

conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a 

demonstração da existência do crime de homicídio tentado imputado ao réu 

na denúncia. Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento 

morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e 

prova do ataque na tentativa incruenta. Considerando que em se tratando 

de homicídio tentado, uma prova de materialidade se faz através do auto 

de exame de corpo de delito, quando resulta em lesões na vítima. Assim, o 

laudo de lesão corporal, fls. 71/74, comprovam as lesões praticadas em 

Edson Zizuino Ormondes Junior. Restando assim demonstrada a 

ocorrência da tentativa da prática de um crime contra a vida, posto que 

pelas circunstâncias apresentadas, neste sumário, indicam que havia o 

intento de morte ou o risco de sua assunção, posto que foram 14 

(quatorze) perfurações no corpo da vítima, como demonstra o laudo de 

fls. 71/74. Ainda cabe dizer que para o reconhecimento do homicídio, tanto 

na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demostre o 

dolo de matar do agente por meio de elementos objetivos, os quais podem 

ser representados pela potencialidade lesiva e letal do instrumento 

empregado na ação, número de golpes e o local do corpo da vítima 

atingindo zonas vitais, em outras palavras, como sé sabido, em geral, são 

mortais as lesões que atingem as grandes cavidades: cabeça, pescoço. 

Tórax, dorso e abdome, porque aí se situam os órgãos de elevada 

hierarquia. Em consequência disso, o sujeito de livre e consciente, desfere 

14 (quatorze) facadas, atingindo a vítima na região abdominal, coxa e 

glúteos, incorre consequentemente na prática do crime descrito na 

exordial. Neste diapasão, considerando a potencialidade lesiva do 

instrumento empregado, a quantidade de lesões e a região do corpo da 

vítima que fora atingida, é possível aferir que o acusado atuou com animus 

necandi. Na mais remota das hipóteses verifica-se que o ao menos 

concorreu para o resultado. 2.1.2. Dos indícios de autoria. Para a 

pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas 

também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabete leciona: 

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, 

elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado 

cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, 

depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de 

admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a 

autoria que se exige para a condenação.” Vê-se que não há necessidade 

de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia 

arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova 

verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem 

acolhimento para pronúncia. Neste sentir se posicionam os Tribunais 

pátrios: Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que 

se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida. STJ – 

RSTJ 81/344. Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do 

co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da 

doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. 

Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente. TJRS – 

RJTJERGS 175/88 Para pronúncia não são suficientes indícios 

extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327 Passo tais 

considerações passo a analise da autoria do acusado. Pois bem, na fase 

policial o réu confessou a prática do crime. Inclusive naquela oportunidade 

as demais testemunhas ouvidas, incluindo a vítima, atribuíram a autoria ao 

acusado. Em juízo, a vítima reiterou a versão dado anteriormente. Desta 

feita, considerando que a prova policial corrobora com as provas 

produzidas em juízo, leva-nos a concluir que estão assentes a 

materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime 

de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência 

constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, 

devendo eventuais teses da defesa, serem objeto de estudo do Conselho 

de Sentença. 3. Dispositivo. PRONUNCIO Robson Alves da Silva para que 

seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática 

do delito do art. 121, caput, c/c art. 14, ambos do CP, 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de outubro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 298397 Nr: 1704-97.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAGNO SILVA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 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 15 de janeiro de 2019, 

às 15:00, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607201 Nr: 5040-65.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA, 

JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA, CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO, 

KAIO CÉSAR MARTINS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Kadmo Martins Ferreira Lima - OAB:7039-B, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 25 de janeiro de 2019, 

às 16:00, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

 II – Intimem-se as testemunhas observando as peças de fls. 423 e 427.

III – Intimem-se o Ministério Público e às defesas, bem com os réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 322552 Nr: 731-06.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISDAIANE REIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Gavioli - 

OAB:10194, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 (...) 3. Dispositivo. I – Remetam-se os autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal, 

posto que os crimes envolvendo entorpecentes é daquela competência, 

sendo mantido o teor desta decisão, posto que a jurisdição da 1ª e da 5ª 

Varas Criminais são exercidas por este Magistrado subscritor. II – Ante o 

exposto, retifico a decisão anterior, para não mais receber o recurso 

apresentado pela douta defesa, negando-lhe seguimento, vez que 

intempestivo. III – Intime-se o Ministério Público para, em 05 (cinco) dias, 

apresente memoriais escritos para posterior prolação de sentença. VI – 

Após, intime-se à defesa para, em 05 (cinco) dias apresentar novos 

memoriais ou ratificar os memoriais escritos já apresentados; em caso de 

inércia será entendido como ratificados. V – Ao fim, voltem-me para 

sentenciar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652851 Nr: 2411-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO TEODORO SOUZA, PAULO 

HENRIQUE TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-0

 1. Relatório.

 Tratam-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

Estadual, sob alegação da existência de erro material na parte dispositiva 

da sentença de pronúncia de fls. 188/192v, visando a inclusão do artigo 

14, inciso II, do Código Penal. Breve relato.

 2. Fundamentação.

Quanto à tempestividade, é cediço que o prazo para interposição de 

embargos de declaração, conforme consta no art. 385 do Código de 

Processo Penal, é de 02 (dois) dias, de modo que tempestivos os 

embargos interpostos.

Assim, da análise da decisão guerreada, verifica-se que razão assiste a 

embargante, tendo em vista que erroneamente, na parte dispositiva da 

sentença, não foi incluído o inciso II (tentativa) do artigo ao qual o réu foi 

pronunciado, todavia, a fundamentação restou clara quanto à submissão 

de tal delito à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Deste modo, analisando os embargos interpostos pelo requerente, 

entendo ser cabível o seu acolhimento, haja vista a existência do erro 

material apontado.

3. Dispositivo.

I – Conheço dos embargos de declaração, vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para alterar a 

parte dispositiva da sentença para os seguintes termos:

PRONUNCIO Marcos Paulo Teodoro Souza e Paulo Henrique Teodoro 

Souza para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca pela prática dos delitos do art. 121, § 2º, inc. I c/c art. 14, inc. II, 

também do CP, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, 

nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

II – Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674972 Nr: 6897-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .Proceda-se às devidas comunicações, conforme dispõem os itens 7.16.1 

e seguintes da CNGCGJ/MT.CONDENO o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Determino que a arma de fogo e munições 

apreendidas sejam desvinculadas do processo, cumprindo-se o disposto 

no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Assim, comunique-se por ofício o Juiz 

que Supervisiona a Seção de Depósito para as providências pertinentes 

ao cumprimento da presente decisão.Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672877 Nr: 5095-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, UCDO, FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerida(s), Dr.Ary da Costa Campos - 

OAB/MT - 16.944/B, para no prazo legal, apresentar os Memoriais.
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 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

 Intimação do Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior, OAB/MT nº. 12.992, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13h50min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643835 Nr: 4990-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18.451 MT

 Intimação da Drª. Jusciele Moretti de Melo, OAB/MT nº. 18.451, da r. 

decisão de fls. 93: "... Por fim, em relação ao petitório de renúncia 

encartado à fl. 92, verifico que não há procuração ou substabelecimento 

de outro causídico nos autos, motivo pelo qual determino a intimação da 

advogada constituída pelo réu para que promova corretamente o ato, 

comunicando o mandante, nos termos do artigo 112 do CPC...", bem como 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 16h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643189 Nr: 4506-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CARLOS CAMBRAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de fl. 54, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para que apresente resposta à acusação em favor do denunciado, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643189 Nr: 4506-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CARLOS CAMBRAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 625465 Nr: 7706-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAGNO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos etc.

 A princípio, DECRETO A REVELIA DO ACUSADO, o qual não foi localizado 

no endereço que tinha informado neste feito, sendo cabível, portanto, a 

aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Gilmar Barreto de 

Alencar.

Diante da ausência da advogada constituída pelo acusado, Dra. Carla 

Andréia Batista OAB/MT – 18.808/O, nomeio o advogado Dr. Dejalma 

Ferreira dos Santos OAB/MT 12.062, para proceder à defesa do acusado 

doravante neste processo. Consoante fundamentação aludida na última 

audiência realizada perante este Juízo, oportunidade em que sua 

procuradora constituída, tal qual hoje, ausentou-se injustificadamente, 

deverá o acusado arcar com os custos do labor do procurador ora 

nomeado para proceder à sua defesa (porquanto não se trata de réu 

hipossuficiente nesse ponto; do contrário, deveria tê-lo informado nos 

autos. Ao reverso disso, todavia, abandonou totalmente o processo, 

assim como fez sua procuradora constituída, não tendo sido encontrado 

sequer para a intimação pertinente à constituição de novo advogado). 

Nesse sentido, e tendo em conta as razões acima aludidas e mencionadas 

na decisão proferida na audiência realizada no último dia 11 de setembro, 

CONDENO O ACUSADO AO PAGAMENTO, AO ADVOGADO ORA 

NOMEADO, DO VALOR DE R$ 1344,76 (um mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e setenta e seis centavos), equivalente a 1,5 URH, conforme 

Tabela vigente da OAB/MT, a título de honorários advocatícios. Determino 

seja expedida a certidão pertinente para este fim, conforme norma vigente 

da E. CGJ/MT. De outro lado, em face da omissão da advogada constituída 

neste feito pelo acusado, a qual não atendeu às intimações deste Juízo, 

determino sejam encaminhadas as peças necessárias à OAB/MT para a 

adoção das providências que aquela instituição entender aplicáveis diante 

do ocorrido. No mais, tendo em vista que ambas as partes apresentaram 

alegações finais neste ato, PERMANEÇAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA 

SENTENÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633802 Nr: 5281-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Vistos etc.

 Diante da oitiva da testemunha, da vítima e o interrogatório do acusado 

neste ato, declaro encerrada a instrução processual e determino seja 

concedida vista dos autos ao Ministério Público e, após intime-se a defesa 
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para que apresentem seus memorias finais, no prazo igual e sucessivo de 

cinco dias.

Após, venham-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 600829 Nr: 5265-22.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 92, por meio da qual o acusado informa que deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública, em respeito ao princípio da ampla 

defesa e do contraditório e a fim de evitar qualquer nulidade, hei por bem 

redesignar o presente ato para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 

13h30min. Ciência à Defensoria Pública para conhecimento dos autos e 

intimação da audiência ora designada.

 Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Gildevan Procopio 

Lopes e a para vítima João Lino de Jesus.

Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se declinado nos autos o atual endereço da testemunha PM. Domiciano, 

determino desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

Requisite-se o policial militar Gilberto Carlos Pires do Nascimento, devendo 

tal requisição ser encaminhada a 2ª Cia de Polícia Militar de Proteção 

Ambienal desta urbe, conforme ofício de fl. 90.

Requisite-se o réu Diogo Jacinto da Silva Oliveira (atualmente preso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645788 Nr: 6595-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Da análise do processo, verifico que o réu Natalino Manoel da Silva 

mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 83), e não compareceu 

a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo 

qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da oitiva da vítima, das testemunhas e decretada a revelia do 

acusado neste ato, declaro encerrada a instrução processual e determino 

seja concedida vista dos autos a Defensoria Público para que apresente 

seus memoriais finais, no prazo de cinco dias.

Após, venham-me conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637899 Nr: 8690-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Antônio, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório do acusado neste ato, declaro encerrada a 

instrução processual e determino seja concedida vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Após, venham-me conclusos para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 622677 Nr: 5684-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 INTIMAÇÃO DO DR. TALLES PASSOS DE ALMEIDA- OAB/MTD 15.217, 

PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DEVOLVER EM 

CARTÓRIO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL OS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

5684-37.2014.811.0064- CÓDIGO 622677. SOB PENA DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645506 Nr: 6371-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Jebson Ribeiro do 

Nascimento, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Após a juntada da missiva de fl. 105, devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos a Defensoria Pública para que apresente seus memoriais finais, no 

prazo de cinco dias.

Após, venham-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638109 Nr: 8912-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. CARLOS ROBERTO DA GAMA FILHO- OAB/MT 

13.444, PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS 

DEVOLVER EM CARTÓRIO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL OS AUTOS DE 

AÇÃO PENAL Nº 8912-83.2015.811.0064- CÓDIGO 638109. SOB PENA DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640034 Nr: 1595-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 INTIMAÇÃO DA DRª. PATRÍCIA RODRIGUES SOARES- OAB/MT 23.146/0, 

PARA QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DEVOLVER EM 

CARTÓRIO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL OS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

1595-97.2016.811.0064- CÓDIGO 640034. SOB PENA DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627559 Nr: 462-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA FRANCIELE FERREIRA SANTANA, 

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, MARCOS ROBERTO DE 

SOUZA TELES JÚNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO AGDO CRUVINEL- OAB/MT 11.834, PARA 

QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DEVOLVER EM 

CARTÓRIO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL OS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

462-54.2015.811.0064- CÓDIGO 627559. SOB PENA DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643475 Nr: 4706-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RESENDE DA SILVA, MARCOS 

ROBERTO DE SOUZA TELES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO AGDO CRUVINEL- OAB/MT 11.834, PARA 

QUE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DEVOLVER EM 

CARTÓRIO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL OS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

4706-89.2016.811.0064- CÓDIGO 643475. SOB PENA DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675769 Nr: 7658-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS PONTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Atenta à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do acusado Matheus Pontes Duarte para o dia 26 de outubro 

2018, às 16h40min.

Intime-se o réu Matheus Pontes Duarte.

No que tange a intimação do acusado acerca da audiência de instrução e 

julgamento designada no Juízo deprecante, no dia 20/06/2018, às 16h, 

resta prejudicada, haja vista que já se passou da data.

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição:

Súmula nº 273/STJ- Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664244 Nr: 12690-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(a) acusado(a) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(a) acusado(a)(s) não constituir(em) defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o (a)(s) 

acusado(a)(s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, bem como intimar o(a)(s) acusado(a)(s) 

de que qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada no 

processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(a)(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(as) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638109 Nr: 8912-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. CARLOS ROBERTO GAMA FILHO- OAB/MT 13.444, 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU 

FABIANO ALVES MOREIRA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

8912-83.2015.811.0064- CÓDIGO 638109.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675191 Nr: 7122-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, TIAGO 

PEREIRA DA SILVA, MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Pelo exposto, atendidos todos os comandos legais, REVOGO a prisão 

preventiva de ANTÔNIO TORQUATO DE SOUZA, mediante a imposição 

das seguintes condições:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim 

de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou 

se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a 

este Juízo (art. 319, IV, CPP); 4) Não frequentar lugares de má-fama 

(boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP); 5) Proibição de se aproximar e 

manter contato por qualquer meio de comunicação, com as vítimas, seus 

familiares e testemunhasExpeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

ANTÔNIO TORQUATO DE SOUZA, se por outros motivos não devam 

permanecerem presos.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o 

réu deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de 

quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE 

SUA PRISÃO (art. 282, §4º, última parte do CPP).Por fim, intime-se 

novamente o advogado Dr. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior para, no 

prazo legal, apresentar resposta à acusação em favor do denunciado 

MATHEUS VENÍCIUS FERREIRA CASSEL.Juntando-se aos autos resposta 

à acusação do réu Matheus, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se realizando 

e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA, LUCAS ALVES 

MENDES, JHON ANDERSON LIMA SILVA, LUCAS JUHAN ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ERIKA MORAES DE 

LIMA - OAB:17530 MT

 Autos nº 9040-35.2017.811.0064 – Cód. 660050

Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos 

às fls. 482/483 e requer a revogação do benefício de suspensão 

condicional do processo concedido à acusada ADRIELY CARVALHO 

LIMA, uma vez que durante o período de prova, foi presa em flagrante 

delito pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 

11.343/2006.

Pois bem. ADRIELY CARVALHO LIMA foi denunciada, em tese, pela 

prática delitiva tipificada no art. 180, caput, do Código Penal e, durante a 

instrução processual, em 28.09.2017 foi beneficiada com a suspensão 

condicional do processo conforme decisão de fls. 232/232-v.

Contudo, como se extrai do parecer ministerial de fls. 482/483, bem como 

certidão à fl. 481 e decisão de fls. 477/479, proferida pelo Juízo da 

Comarca de Primavera do Leste/MT, verifico que a ré durante o período de 

prova foi cometeu novo crime e, conforme estabelece o art. 89, §3º da Lei 

9.099/95 a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ser processado por outro crime.

Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta a 

acusada – ADRIELY CARVALHO LIMA – nos termos do § 3º do art. 89 da 

Lei 9.099/95 e determino o consequente prosseguimento regular do feito, 

portanto, determino que mesma seja citada e intimada para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675427 Nr: 7337-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da não intimação das vítimas restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 16 

de outubro de 20018, ás 14h00min.

Expeça-se mandado de intimação para as vítimas Miriam dos Santos Silva, 

Marinalva dos Santos Silva, e Sebastião da Silva nos endereços 

constantes nos autos, tendo como ponto de referencia, Comercial Veloso, 

importante que o oficial de justiça responsável pela diligencia entre em 

contanto no telefone (66) 9 9999 -0058 pertencente a vítima Sebastião, ou 

no telefone que já consta nos autos, em caso de não localizar o endereço.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 602376 Nr: 56-38.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Isaias de Souza Flauzino e 

testemunha Sérgio Antônio dos Santos, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

Diante inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637252 Nr: 8117-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Antônio Ribeiro, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da vítima Iraniuce Morais de Souza, e informante 

Rosilene Dias de Oliveira, bem como do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617457 Nr: 537-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Da análise do processo, verifico que o réu Wesley de Paula mudou de 

endereço sem comunicar a este juízo (fl. 79), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo 

qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da inquirição da testemunha Abraão Mendes dos Santos, bem como 

da revelia do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos a defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação 

de seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623164 Nr: 6076-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Da análise do processo, verifico que a ré Rosangela Ribeiro da Silva 

mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 45), e não compareceu 

a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo 

qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Luiz Carlos da Silva.

Após, voltem os autos conclusos pra novas deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332823 Nr: 3634-77.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Luzia Batista e testemunha 

Everton Moraes. Determino a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Várzea Grande/MT a fim de inquirir a testemunha Sérgio 

Antônio.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 641514 Nr: 2978-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Maria Lúcia Dias Urbano, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Da análise do processo, verifico que o réu Sidinei Moreira da Silva mudou 

de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 88), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, motivo pelo 

qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante inquirição das testemunhas, da desistência de inquirição da vítima, 

bem como da revelia do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637279 Nr: 8135-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Neste ato o réu passou a ser assistido pela defensoria pública.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Marcelo Rezende e testemunha 

Nelson de Souza Neto.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição da testemunha e vítima supramencionadas.

Diante da ausência da testemunha Marcelo Neves Cabral, e da não 

intimação da vítima Marcelo Rezende Moreira, restou prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para 

o dia 05 de dezembro de 2018, ás 17h40min.

Requisite-se novamente a testemunha Marcelo Neves Cabral.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609212 Nr: 7100-11.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Intimação do advogado Dr. Arionaldo Madeira Costa OAB/MT 13.075, para 

apresentação de recurso de apelação, dentro do prazo legal, uma vez que 

o acusado Wesley Alves de Lima França informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621686 Nr: 4763-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISVALDO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT 16.540

 Intimação ao Advogado Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

para apresentação de recurso de apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670797 Nr: 3223-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Elabore-se um cálculo de pena, intimando as partes para 

manifestação acerca do referido cálculo. Após voltem os autos conclusos 

para homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem 

como documento de identidade para apresentar quando 

solicitado.Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao 

recuperando.Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo 

de 48 horas para apresentar comprovante de endereço 

atualizado.Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras 

eletrônicas, comunicando acera desta decisão.Recolham-se os eventuais 

mandados de prisão expedidos nos autos.Expeça-se o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da pena em regime 

SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669987 Nr: 2482-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado José 

Carlos dos Santos como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627518 Nr: 425-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 425-27.2015.811.0064 - 627518

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação 

do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).
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Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649980 Nr: 10213-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em consulta ao extrato de antecedentes criminais extraído do sistema 

Apolo, constatou-se que o acusado encontra-se preso na Penitenciária 

Major El de Sá, nesta comarca, pelo auto de prisão em flagrante cód. 

665340, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca.

Diante disso, antes de determinar a remessa do feito ao arquivo, determino 

nova expedição de mandado de citação do denunciado Fernando Robson 

Ferreira dos Santos, na Penitenciária em que se encontra segregado para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3°, da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649980 Nr: 10213-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fls. 

37, 46 e 50) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do 

Código de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) 

nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me formulado pelo 

Ministério Público.

Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 305216 Nr: 2322-08.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILSON APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 04 anos, nos termos da súmula 415 do 

STJ.Destarte, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público à fl. 216. Por consequência, DETERMINO o 

desmembramento do feito em relação aos referidos réus, devendo 

proceder com regular registro e autuação. II – DO ACUSADO MANOEL 

SUAIR DE SOUZA Em relação ao acusado Manoel, observo que no curso 

do processo sobreveio a notícia de sua mortea qual foi comprovada por 

meio da certidão de óbito à fl. 215, tudo consoante prescreve o artigo 62 

do Código de Processo Penal. No caso, o artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, preceitua que “Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente”. 

Destarte, a morte tudo apaga, e no âmbito do Direito Penal, nenhuma pena 

passará da pessoa doa agente faltoso (art. 5°, inciso XLV, da Constituição 

Federal), ressalvada a obrigação civil de reparar o dano (art. 943, do 

Código Civil).Desta feita, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, DECLARO extinta a punibilidade do acusado Manoel Suair De 

Souza, em razão da comprovação de sua morte (fl. 215). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo em relação ao 

referido réu, observando-se as formalidades legais. Por fim, 

considerando-se que no momento da sua citação pessoal o acusado 

Vandeilson Aparecido da Costa informou que não possui advogado para 

patrocinar sua defesa (fl. 200), com fundamento do art. 369-A, § 2º, do 

Código de Processo Penal, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar resposta à acusação em favor do acusado, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649980 Nr: 10213-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657173 Nr: 6508-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 
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Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DAMIÃO BRUNO 

MARTINS FEITOSA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.02.2019, às 15h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658014 Nr: 7227-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CLAUDINEY 

ARAUJO SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.02.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638650 Nr: 453-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON JUNIOR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JEFFERSON JUNIOR 

LIMA DOS SANTOS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.02.2019, às 15h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.’

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638261 Nr: 136-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUZA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDILSON SOUZA 

DOS ANJOS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.02.2019, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609003 Nr: 6886-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6886-20.2012.811.0064 – Cód. 609003

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré TATIANE DE SOUZA 

OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.02.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611959 Nr: 2373-72.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 134, designo audiência para 
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oitiva da testemunha VINÍCIUS DA SILVA para o dia 25.03.2019, às 

17h50min, a qual poderá ser encontrada no endereço indicado na cota 

retro, qual seja: Rua Vereador Lucas Pacheco de Camargo, nº 1829, 

Bairro Jardim Tropical em Rondonópolis/MT.

Intimem-se a vítima, dê ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública 

acerca da realização do ato.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678861 Nr: 10442-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GLOSKI KLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, RATIFICO a decisão proferida nos autos nº 

2028-41.2018.811.0029 – código 67747 em audiência de custódia às fls. 

52/55, pelo magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes, juiz de direito da 1ª 

Vara da Comarca de Canarana/MT, a qual converteu a prisão em flagrante 

do ora denunciado RICARDO GLOSKI KLEY em prisão preventiva, ante a 

ausência de elementos que possam modificá-la.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado RICARDO 

GLOSKI KLEY 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.

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.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 606310 Nr: 4126-98.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 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: 09/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 4126-98.2012.811.0064

Nome Reeducando: Roniclei Ferreira da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 0m 0d 02/04/2000 26/03/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 30 dias Fls. 05, Novembro/2013

- - 30 dias Referente ao mes de novembro de 2016 as fls.139

- - 30 dias referente ao mês de setembro de 2017 de fls.139

- - 30 dias referente ao mês de março de 2018 de fls.139

Total de dias interrompidos: 120

Data de Prisão Definitiva: 26/03/2012

Total da Pena: 6a 0m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 26/03/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 25/07/2016

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/03/2012 + 4a 0m 0d + 0a 4m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 0m 0d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/03/2012 + 6a 0m 0d + 0a 4m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 0m 0d

Data do Término da Pena: 25/07/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 630982 Nr: 3141-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Highor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14.525-OAB/MT

 Execução Número: 3141-27.2015.811.0064

Nome Reeducando: Webster Honorato da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 0m 0d 14/03/2014 14/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 0m 0d 14/03/2014 14/03/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 535

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 60 dias referente aos meses 11/12/2017 fl; 04

Total de dias interrompidos: 60

Dias Remidos

Remições

Observações

24 Fl. 141;

Data de Prisão Definitiva: 14/03/2014

Total da Pena: 7a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 09/02/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 09/02/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

09/02/2018 + 1a 0m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 24 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(09/02/2018 - 14/03/2014) - 0a 2m 0d

(3a 10m 26d) - 0a 2m 0d = 3a 8m 26d

Data base para Livramento Condicional 14/03/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 20/08/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/03/2014 + 4a 4m 0d + 0a 2m 0d - 0a 0m 0d - 24- 1

Pena Restante a partir da data Atual 2a 8m 16d

 Informações sobre término da Pena
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Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/03/2014 + 7a 0m 0d + 0a 2m 0d - 0a 0m 0d - 24- 1

Pena Cumprida até data Atual 4a 2m 19d

Data do Término da Pena: 19/04/2021

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326198 Nr: 4222-21.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX DA SILVA BASTOS, PAULO HENRIQUE 

GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 (...) 3. Dispositivo DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAX DA SILVA 

BASTOS, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, inciso I do 

CP. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, de modo que ABSOLVO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA 

SILVA, qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do 

CPP. Proceda com o levantamento do valor apreendido. Após a coisa 

julgada, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670727 Nr: 3158-58.2018.811.0064

 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): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WILLIAN DE 

SOUZA CAVALCANTE, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06. ... Na terceira etapa dosimétrica, não incide ao caso 

nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que fixo a pena 

definitiva em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 600 

(seiscentos) dias multas.3.2. 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.3.3. Do regime. Por 

dispositivo legal, vez que é crime assemelhado a hediondo, o regime inicial 

de cumprimento de pena é o fechado posto que cometeu o presente crime 

após condenação em primeiro grau e por responder por outras duas 

ações penais em crimes violentos. Desta forma, fixo o regime em 

inicialmente fechado. 3.4. Disposições gerais Em conformidade ao 

disposto no Art. 15, III da Constituição Federal, suspendo os direitos 

políticos do condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório 

Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. ... Sendo assim, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no termo de exibição e 

apreensão de fl. 16, todos em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo 

Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14, vez que 

não comprovada a origem lícita. Oficie-se ao Governador do Estado, o 

Procurador Geral do Estado e o Secretário de Segurança Pública acerca 

da presente decisão.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656702 Nr: 6083-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código: 656702

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls.174, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658497 Nr: 7644-23.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 

22.967-O, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 Processo: nº 7644-23.2017.811.0064 – Código 658497.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS proposta por MARCIANO 

CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO em desfavor de MARTA REGINA ALMEIDA 

DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos.

A exordial veio instruída por documentos (fls. 04/87).

A inicial foi indeferida, por esta razão, o requerente interpôs recurso de 

apelação contra a decisão de fls. 88/89.

Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu 

provimento ao recurso manejado pelo requerente (fls. 150/158).

Diante disso, a inicial foi recebida e determinada à citação da parte 

requerida, sendo designada audiência de conciliação (fl. 172).

Assim, a requerida foi citada em 19 de junho de 2018 (fl. 177).

 Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, consoante termo acostado à fls. 178/179.

A seguir, infere-se contestação instruída por documentos (fl. 180/206).

 Em seguida, 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 
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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.

 Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Todavia, em que pese haver Ação penal que guarda relação com suposta 

prática de violência doméstica, consigna-se, desde logo, que a 

competência não se estabelece nos termos previsto na Lei nº 

11.340/2006.

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 está exposta a 

situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as medidas protetivas de 

urgência nº 3070-88.2016.811.0064 (Código 641609) foram arquivada em 

29 de maio de 2018.

 Insta consignar, ainda, que em 09 de novembro de 2017 a requerida Marta 

Regina Almeida de Oliveira foi intimada para tomar ciência da entrevista 

com a equipe multidisciplinar agendada para o dia 19/03/2017 às 

13h00min, na oportunidade, a requerente Marta Regina de Oliveira foi 

cientificada que o não comparecimento ensejaria no arquivamento das 

medidas protetivas.

Contudo, a requerente e o requerido não compareceram para atendimento 

na data agendada.

 Anoto, também, que após o dia mencionado, não houve qualquer registro 

de violência envolvendo as partes, para que fosse necessária nova 

ordem de restrição ao Sr. Marciano Custódio de Oliveira Neto.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

 Após analisar minunciosamente os fatos que envolvem os litigantes, 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 do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que afirmou “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 

SUSCITANTE – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS – 

SUSCITADO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – 

AÇÃO PRINCIPAL REMETIDA PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

– NECESSIDADE DE REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO NO QUAL 

TRAMITA A AÇÃO PRINCIPAL - INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE CARÁTER CRIMINAL AO EXEQUENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

CARÁTER CÍVEL - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO - COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS – CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido da 

inicial de alimentos mostra-se totalmente desvinculado da prática de 

violência familiar contra qualquer das partes, porquanto diz respeito 

apenas a execução dos alimentos provisórios fixados em favor do autor 

que alcançou a maioridade civil. Dinâmica processual que evidencia que a 

Ação de Alimentos (demanda principal) que tramitava na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher foi 

redistribuída à 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis. A 

execução dos alimentos provisórios, portanto, deve tramitar apenso à 

demanda principal (inteligência do artigo 516, II, do CPC). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA nº 1012090-50.2017.8.11.0000 - Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Exm. Sr. Desembargador 

GUIOMAR TEODORO BORGES - Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

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.

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 do mais, a amplitude da competência conferida pela Lei 

11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao 

mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões 

jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e 

indiretamente desse fato. Trata-se de providência que a um só tempo 

facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao 

Poder Judiciário e lhe confere real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, II, IV e 

V; 23, III e IV; e 24 (que assumem natureza civil). 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.
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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, com esses fundamentos DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a sua 

redistribuição e remessa dos autos, com as nossas homenagens, à uma 

das Varas de Família e Sucessões desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

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.: 666996 Nr: 22-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 Código: 666996

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 125, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639968 Nr: 1533-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO BUENOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO MANOEL 

GUIMARÃES - OAB:20969/O

 Código: 639968

Vistos etc.

Intime-se a defesa do acusado para que manifeste se há interesse na 

oitiva da testemunha de defesa Marcos Antônio Ferreira, isso no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662844 Nr: 11326-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 662844

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 103.

Com efeito, determino a citação do acusado no endereço fornecido às fls. 

103.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672238 Nr: 4502-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVEN SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - OAB:21913.MT

 Código: 672238

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 81, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664683 Nr: 13060-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Código: 664683

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 175 e as razões de fls. 176/178, 

vez que devidamente certificada à tempestividade às fls. 180.

 Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643790 Nr: 4945-93.2016.811.0064

 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: MLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 
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OAB:MT - 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Código: 643790

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 134 e as 

razões de fls. 135/157, já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 158.

 Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Artigo art. 1.010, §1º, Código de 

Processo Civil.

 Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como como prescrito no Artigo 

346 da CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente 

recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

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.: 667036 Nr: 93-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA SOUZA, RAFAEL PEREIRA 

DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257

 Código: 667036

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 145/146) 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 04/09/2019, 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.: 668605 Nr: 1396-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O

 Código: 668605

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 74/75) 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 

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.: 672903 Nr: 5121-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALISON DE QUEIROZ NAZARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 672903

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 66/67) 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 

14h.

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.: 666345 Nr: 14478-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO PEREIRA BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666345

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 123/124) 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 

14h.

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.: 664903 Nr: 13231-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 664903

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 71/72) 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 

15h.

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.: 634930 Nr: 6146-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO INOCÊNCIO DA GRAÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634930

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 65, redesigno a audiência para o dia 

13/02/2019, às 14h30min.

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.: 655910 Nr: 5310-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-MT

 Código: 655910

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Vilson Vinotti, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a(s) 

prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) Artigo(s) 129, § 9º e 

147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, 

pelos fatos constantes na denúncia.

A denúncia foi recebida em 05/02/2018 (fls. 79).

O denunciado foi citado em cartório dia 05/07/2018 (fls. 97).

O acusado apresentou a resposta à acusação (fls. 103/106), alegando em 

suma, que o acusado não cometeu os fatos descritos na denúncia, 

aduzindo que a vítima não aceitava o término do relacionamento.

 Alegou que as provas carreadas aos autos são frágeis, devendo ser 

aplicado o in dubio pro reo, devendo o acusado ser absolvido dos crimes 

descritos na exordial acusatória.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou pelo não 

acolhimento das alegações arguidas pela defesa, requerendo o 

prosseguimento da ação, com a consequente designação de audiência de 

instrução e julgamento (fls. 107).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os demais 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 11/09/2019, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 
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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(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

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.: 647445 Nr: 7993-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DIONISIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Código: 647445

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Nivaldo Dionísio Lima, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe 

a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) Artigo(s) 213, § 

1º, 217-A e 226, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006, pelos fatos constantes na denúncia de fls. 04/07.

A denúncia foi recebida em 15/12/2017 (fls. 69).

O denunciado foi citado em 06/09/2018 (fls. 90/91).

O acusado apresentou a resposta à acusação (fls. 103/106), alegando 

preliminarmente, a ausência de justa causa, bem como alegou as 

condições pessoais favoráveis do acusado, além de aduzir que jamais 

praticou os fatos descritos na denúncia.

Alegou que o crime foi imputado ao acusado devido ao fato de não aceitar 

o relacionamento amoroso da vítima, além de aduzir que o acusado 

desenvolveu algumas doenças em razão da acusação no presente feito.

Por fim, requereu a absolvição do acusado nos fatos narrados na exordial 

acusatória.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou pelo não 

acolhimento das alegações arguidas pela defesa, requerendo o 

prosseguimento da ação, com a consequente designação de audiência de 

instrução e julgamento (fls. 99).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os demais 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 11/09/2019, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), 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(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

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.: 634958 Nr: 6174-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS ERCI

 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 VALDEMIR DOS SANTOS ERCI, 

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.: 654271 Nr: 3832-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS CANDIDO JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 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: 3832-70.2017.811.0064 – Código 654271

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
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Parte Réu: Vinicius Cândido Jardim

 Data e horário: terça-feira, 09 de Outubro de 2018, 15h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Advogado: Denisvaldo Silva Jardim

 Parte Réu: Vinicius Cândido Jardim

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, o advogado, as 

testemunhas de defesa e o acusado.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO as desistências de oitivas da vítima Flavia 

Helena Pereira e da testemunha Karina Micaela Gaspar Ribeiro, ante o teor 

da manifestação de fls. 119.

 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 Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

Promotor de Justiça

Denisvaldo Silva Jardim

Advogado

 Vinicius Cândido Jardim

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641237 Nr: 2714-93.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMXP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 INTIME-SE A PARTE REQUERIDA, POR SEU PATRONO, PARA QUE 

INFORME NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS SEU ENDEREÇO ATUALIZADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636058 Nr: 7171-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11.793 MT

 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: 7171-08.2015.811.0064 – Código 636058

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: João Batista de Almeida Moraes

 Data e horário: terça-feira, 09 de Outubro de 2018, 17h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Patrícia Eleutério Campos Dower

Advogado: Jaime da Cruz Borges Assumpção

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio da Promotora Patrícia Eleutério Campos Dower, o advogado e o 

acusado. Ausente a vítima.

Vistos etc.

Considerando a ausência da vítima, embora devidamente intimada (fls. 

157/158), redesigno a solenidade para o dia 11/09/2019, às 17h10min.

Às providências. Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Patrícia Eleutério Campos Dower

Promotora de Justiça

Jaime da Cruz Borges Assumpção

 Advogado

João Batista de Almeida Moraes

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 340170 Nr: 3974-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Redesigno a solenidade para o dia 07/02/2019, às 17h10min.

 Às providências.

 Notifiquem-se.

 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650569 Nr: 234-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16.660 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: 234-11.2017.811.0064 – Código 650569

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: João Batista Vieira dos Santos

Data e horário: terça-feira, 09 de Outubro de 2018, 16h30min.

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

 Advogada: Luamar Nascimento Canuto

Parte Réu: João Batista Vieira dos Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, a advogada, a vítima e 

o acusado. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando a necessidade de inquirição das demais 
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testemunhas, redesigno a solenidade para o dia 11/09/2019, às 16h.

 Sem prejuízo, considerando o teor da certidão de fls. 133, dê-se vista dos 

autos às partes, visando à obtenção dos endereços das testemunhas 

Helenice Gasparedo e Noel da Mata Ferreira.

 Às providências.

 Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha José Carlos Moreira.

 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

Luamar Nascimento Canuto

Advogado

 José Batista Vieira dos Santos

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630672 Nr: 2860-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO LEITE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim sendo, registra-se que o depoimento foi realizado na forma de 

depoimento sem dano, tendo em vista a recomendação da utilização de 

técnicas que possam facilitar a manifestação da criança/adolescente, 

viando o respeito do estado emocional da inquirida e a sua capacidade 

cognitiva, o que foi analisado no caso em tela. Por fim, designo audiência 

em continuação para o dia 30/10/2017, às 16h.Saem os presentes 

devidamente intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna 

Mellissa Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659056 Nr: 8099-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 659056

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fls. 52.

Com efeito, determino a citação pessoal do acusado, no endereço 

fornecido às fls. 52.

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.: 634976 Nr: 6190-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O

 Código: 634976

Vistos etc.

Ante o teor da manifestação do acusado às fls. 91/92, NOMEIO o 

representante da Defensoria Pública Estadual, como curador especial para 

patrocinar a defesa do acusado.

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.: 289950 Nr: 2026-88.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Código: 289950

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida às fls. 244, bem como que os fatos 

narrados na exordial acusatória envolvem violência doméstica, entendo 

que a competência para processar e julgar o presente feito é deste Juízo.

Ademais, considerando designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 21/11/2018, às 17h10min.

Por fim, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedidas às fls. 

238/239.

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.: 615261 Nr: 5922-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 615261

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 204.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 681980 Nr: 13267-34.2018.811.0064

 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: IO, GO, KZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - OAB:13392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13267-34.2018.811.0064 (Código 681980)

Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por L. O. e G. O, ambos 

devidamente representados por sua genitora KELEN ZANIN OLIVEIRA em 

face de CRHYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Consta decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 82.vº/84).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, recebo o feito no estado em que se encontra, HOMOLOGO o 

presente para que produza seus efeitos jurídicos.
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Outrossim, cumpra-se a decisão exarada pelo digna Relatora do Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1014347-48.2017.8.11.0000, 

Desembargadora Maria Helena G. Póvoas.

Pois bem, em que pese o deferimento da Justiça Gratuita às fls. 33/34, 

analisando o feito verifico que existem elementos evidentes da falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (Artigo 98 

e 99, § 2º CPC).

Por tais razões, determino intimação da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias comprove a situação de insuficiência de recursos 

alegada, carreando aos autos extrato da última declaração do imposto de 

renda, ou ainda, para que traga os comprovantes do recolhimento das 

custas iniciais devidas, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça 

(Artigos 98 e 99, § 2º CPC).

Em seguida, cumpridas todas as determinações constantes desta 

deliberação, venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

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.: 624683 Nr: 7150-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Código: 624683

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Rafael Araújo Alves, pelos fatos constantes na denúncia.

Aportou aos autos, manifestação da defesa do acusado requerendo em 

suma, que o acusado participe da audiência de instrução e julgamento por 

videoconferência, bem como que o mesmo não seja recambiado para este 

Juízo, visando à proteção de sua integridade física (fls. 163/167).

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, manifestou-se às 

fls. 175.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 163/167.

Isso porque, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não possui 

viabilidade técnica para realização de audiência por vídeo conferência.

De outra banda, a carta precatória expedida às fls. 168, tem por finalidade 

a intimação do acusado, bem como a realização do interrogatório do 

acusado naquela comarca, conforme dispõe o Código de Processo Penal.

 Consigno ainda que, a não realização da audiência por videoconferência 

não acarretará nenhum prejuízo à defesa, até porque os seus 

procuradores estarão presentes nas solenidades aprazadas, conforme o 

Estatuto Processual Penal.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 175, 

INDEFIRO o pedido de fls. 163/167.

 Por fim, ante o teor da certidão de fls. 174, dê-se nova vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663241 Nr: 11711-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSE, TSE, ANA NICE DE SOUZA SIQUEIRA EUZÉBIO, 

ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:21.481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Processo: 11711-31.2017.811.0064 - Código 663241.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 70 e a manifestação da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso (fls.72/73), abra-se vista a parte requerente, a 

fim de que diligencie fornecendo os dados do requerido (endereço, 

telefone, local de trabalho), visando a intimação do mesmo, isso no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, com o cumprimento da deliberação supra, intime-se a parte 

requerida para regularize o patrocínio de sua defesa, ou para que 

comprove a sua situação de hipossuficiência, a fim de que seja assistido 

pela Defensoria Pública, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorrido os períodos ora concedidos para manifestação, com ou 

sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser 

certificado,venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 03 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663293 Nr: 11760-72.2017.811.0064

 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: JPGB, RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERRIGTHON MORBECK SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: nº 11760-72.2017.811.0064 – Código 663293.

Vistos etc.

Considerando os documentos carreados às fls. 51/57 e, ainda, tendo em 

vista a necessidade de se preservar e observar as normas fundamentais 

do Código de Processo Civil, notadamente a vedação a que essa 

Magistrada decida sem oportunizar prévia manifestação da parte 

requerente, proferindo decisão surpresa (Artigo 10 do Código de 

Processo Civil), abra-se vista à parte autora, a fim de requerer o que de 

direito, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo ora concedido para manifestação, com ou sem a 

juntada do petitório pertinente, o que deverá ser certificado, conclusos 

para as providências cabíveis.

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.: 638856 Nr: 620-75.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS - OAB:

 Processo nº 620-75.2016.811.0064 (Código 638856)

Vistos etc.

Em consonância com parecer do Ministério Público (fls. 58/59) DEFIRO o 

pleito formulado pela parte autora, devendo o requerido ser citado por 

edital, nos termos do Artigo 256, I, do Código de Processo civil.

Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no Artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial Núcleo de Prática Jurídica 
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da Faculdade UNIC de Rondonópolis/MT, para o patrocínio dos interesses 

do demandado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 638856 Nr: 620-75.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS - OAB:

 Processo nº 620-75.2016.811.0064 (Código 638856)

Vistos etc.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas c/c com tutela antecipada 

proposta por Zelma Neves Zieberg em desfavor de Roniclei Pereira Lucas, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Consta à fl. 20 a r. decisão do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca declinando da competência em favor deste Juízo.

Redistribuído o feito, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, processe-se o feito em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Além disso, com fundamento no item 2.14.8 da CNGCGJ/MT, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita aos requeridos, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no artigo 4º, caput, da Lei nº 

1.060/50, conforme já declarado no feito à fl. 11.

 Assim, visando a estimular a autocomposição em fase processual, 

remetam-se os autos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Rondonópolis (CEJUSC), para os devidos fins.

 Ademais, postergo a análise do pedido de liminar pleiteada na exordial de 

fls. 05/06, para apreciação após audiência de conciliação.

 Isto posto, citem-se as partes e notifique-os para comparecerem à 

audiência de conciliação a ser designada pelo CEJUSC.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público (artigo 178, inciso 

II, do Código Processo Civil), para que requeira o que entender de direito.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Rondonópolis, 20 de maio de 2016.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Juíza de Direito em Substituição legal

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 906407 Nr: 7196-05.2018.811.0003

 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): BENEDITO FELIPE, JOHNNY S. DE SOUZA EPP, 

MAURINHO GALHARDI FILHO ME, MAVICAS INDUSTRIA & COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 DETERMINO a RESTITUIÇÃO/LIBERAÇÃO nesta ESFERA CRIMINAL, do 

PRODUTO FLORESTAL objeto destes autos, consistente em 67,7127m3 de 

madeira, das espécies Vochysia sp (Quaruba) e Cedrelinga catanaeformis 

(Cedro-amazonense), à empresa proprietária JOHNNY S. DE SOUZA – 

EPP – MADEIREIRA REDENÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 

22.054.299/0001-08, ou pessoa por ela autorizada, na forma da lei. 

Proceda ainda, a RESTITUIÇÃO/LIBERAÇÃO do CONJUNTO VEICULAR 

TRA/C TRATOR/ NÃO APLIC, MARCA/MODELO VOLVO/FH 480 6X4 T, 

ANO/MODELO 2010/2011, COR VERMELHA, RENAVAM 00271212845, 

PLACA DBC-9098/BR, CAR/S. REBOQUE/CAR ABERTA, MARCA/MODELO 

SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO 2013/2014, COR PRETA, PLACA 

ESU-0161, RENAVAM 00588537071 E CAR/S. REBOQUE/CAR ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO 2013/2014, COR 

PRETA, PLACA ESU-0162, RENAVAM 00588536377, às empresas 

proprietárias, respectivamente, MAURINHO GALHARDI FILHO ME e 

GALHARDI MAT DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP, ou 

pessoa por elas autorizadas, na forma da lei. Encaminhe cópia desta 

decisão à SEMA para conhecimento. Lavrem-se os respectivos termos. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895361 Nr: 3647-84.2018.811.0003

 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): LENITA PAULA EWALD ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/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, para no prazo de (05) cinco dias apresentar a 

comprovação do pagamento das 1ª parcelas referente ao pagamento da 

composição civil e da transação penal pactuado nos autos, conforme cota 

Ministerial de fl. 60. Para tanto, informo que o depósito deverá ser 

realizado por meio de emissão de guia de depósito judicial vinculado aos 

autos do procedimento supra, conforme segue: www.tjmt.jus.br - 

depositos judiciais - emissão de guia pública - comarca Rondonópolis Cível 

- informar código dos autos - validar processo - informar valor - emitir 

guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820540 Nr: 3175-54.2016.811.0003

 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: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECARMEM MADEIRAS LTDA, INDUSTRIA 

DE MADEIRAS CAEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:MT/11470, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:17544/O, PHILIPPE 

ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16.244/MT

 Nos termos do art.203, § 4º do CPC e art. 994, paragrafo único, Seção 15, 

Capitulo V da CNGC, impulsiono os autos para intimação dos advogados 

das indiciadas, para em (05) cinco dias informar nos autos o endereço 

atualizado das empresas indiciadas, tendo em vista o teor da certidão do 

Oficial de Justiça da comarca de Sinop-MT de fls. 154.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N°002/2018

 CONSIDERANDO o Processo Seletivo Id. 55766, no qual o Presidente do 

Tribunal de Justiça delega a abertura de Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo aos Juízes de Direito, responsáveis pelos 

Juizados Especiais; CONSIDERANDO a necessidade de abertura de 

Processo Seletivo para credenciamento de Juízes Leigos na Comarca de 

Sinop; RESOLVE: Art. 1° - DESIGNAR os servidores: Rosimeiry Moraes 

Nunes, Gestora Administrativa II, matrícula 11493, Gilmara Cristina Campos 

Filgueiras, Técnica Judiciária, matrícula 11491, Kassia Marratman Vacario 

Santos, Assessora Técnica, matrícula 14521 e Thaís Rodrigues de Melo, 

Assessora de Gabinete I, matrícula 25691, para comporem a comissão de 

apoio ao Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo, juntamente 

com este Juiz, que atuará como Presidente da Comissão. Art. 2° - Esta 
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Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Publique-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e ao Setor 

de Concursos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.Sinop -MT, Tiago 

Souza Nogueira de Abreu -Juiz de Direito

PORTARIA N. 249/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a determinação da Senhora Desembargadora 

Corregedora, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Maria 

Aparecida Ribeiro;

 RESOLVE:

LOTAR, temporariamente, no período de 60 (sessenta dias), a partir de 

11/10/2018, na secretaria da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, para 

auxiliar nos trabalhos de cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ 

na Inspeção realizada pelo Ministro Corregedor João Otávio de Noronha 

em 23/04/2018, as servidoras:

 NIRLEI APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, Técnica Judiciária-PTJ, 

matrícula nº 4126, CPF Nº 062.077.698-64 e

YARA APARECIDA CORREA REALI, Analista Judiciária-PTJ, matrícula 

nº21566, CPF Nº 495.728.491-15.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 10 de outubro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Sentença

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio - cód. 337106 Vistos etc, 

Trata-se de pedido formulado por MARIA IVONETE DA SILVA em que 

requer a concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, por 

assiduidade, referentes ao quinquênio 12/9/2013 a 12/9/2018. As 

informações prestadas pela Coordenadoria Administrativa são no sentido 

de que a servidora prestou serviços neste Poder Judiciário, exercendo a 

função de Auxiliar de Distribuição, sob o regime da CLT, no período de 

12/9/1988 a 5/1/1992 e efetivamente no período de 6/1/1992 a 31/8/1994. 

Em 1º/9/1994, foi nomeada efetivamente no cargo de Auxiliar de 

Distribuidor, conforme Ato 151/94/CM de 1º/9/94, tomou posse na mesma 

data, e tornou-se estável em 1º/9/1996, conforme Ato nº 108/96-CM de 

24/9/1996. Requereu e obteve deferimento de licença-prêmio referente 

aos quinquênios 1988/1993, 1993/1998, 1998/2003 e 2003/2008, 

2008/2013 os quais foram completamente usufruídos e que a servidora 

não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar 04/90, e o 

artigo 2º da LC nº 59, que preveem a concessão deste benefício. É o 

breve relato. O pedido merece acolhimento, nos termos do artigo 109, da 

Lei Complementar nº 04/90, assim redigido: Artigo 109 – "Após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o 

servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com remuneração no cargo efetivo, não permitida 

sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de 

aposentadoria". Posto isso, defiro o pedido de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio 12/9/2013 a 12/9/2018. Dê-se ciência a servidora, encaminhe 

cópia desta decisão ao DRH/TJ e proceda-se às anotações na ficha 

funcional. Cumpridas as formalidades legais proceda-se às baixas 

necessárias e ao arquivamento dos presentes autos. Sinop-MT, 03 de 

outubro de 2018 Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio código 326438 - Vistos, etc. 

Trata-se de pedido formulado por PLÍNIO MENDONÇA onde requer a 

concessão de 90 dias de licença-prêmio, referentes ao quinquênio 

01/08/2012 a 01/08/2017. As informações prestadas pela Central de 

Administração são no sentido de que o servidor foi nomeado efetivamente, 

no cargo de Oficial de Justiça, tomou posse em 28/06/1999 e tornou-se 

estável em 28/06/2002. Requereu e obteve a concessão de 03 (três) 

meses de licença prêmio referente ao quinquênio 1999/2004, a qual foi 

completamente utilizada pelo servidor. Requereu e obteve deferimento de 

licença para trato de interesse particular, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

pelo período de 01/08/2005 a 01/08/2007. Requereu e obteve a concessão 

de licença prêmio referente ao quinquênio 2007/2012 e que o servidor não 

infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar 04/90, e o 

artigo 2º da LC nº 59, que preveem a concessão deste benefício. É o 

breve relato.O pedido merece acolhimento, nos termos do artigo 109, da 

Lei Complementar nº 04/90, assim redigido: Artigo 109 – "Após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o 

servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com remuneração no cargo efetivo, não permitida 

sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de 

aposentadoria". Posto isso, defiro o pedido de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio 01/08/2012 a 01/08/2017. Dê-se ciência ao servidor, 

encaminhe cópia desta decisão ao DRH/TJ e proceda-se às anotações na 

ficha funcional. Cumpridas as formalidades legais proceda-se às baixas 

necessárias e ao arquivamento dos presentes autos. Rosângela Zacarkim 

dos Santos -Juíza de Direito

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio - cód. 337883 - Vistos etc, 

Trata-se de pedido formulado por NILZETE DOS SANTOS em que requer a 

concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, por assiduidade, 

referentes ao 03/9/2012 a 09/9/2017, assim como o usufruto de 30 (trinta) 

dias, no período de 07/01/2019 a 05/02/2019. As informações prestadas 

pela Coordenadoria Administrativa são no sentido de que a servidora foi 

nomeada no cargo de Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e 

Patrimonial, conforme Portaria 043/92, de 03/09/1992, tendo sido 

exonerada do referido cargo, no dia 04/09/1995, através da Portaria n. 

049/95-DF. Foi nomeada efetivamente no cargo de Oficial de Justiça, 

conforme Ato n° 91/1995/CM, de 01/08/1995, tomou posse em 04/09/1995 

e tornou-se estável em 04/09/1997, conforme Ato nº 201/1997/CM, de 

18/11/1997. Requereu e obteve deferimento das licenças-prêmio 

referentes ao quinquênio 1992/1997, ao decênio 1997/2007 e ao 

quinquênio 2007/2012, assim como a servidora não infringiu as 

disposições do artigo 110 da Lei Complementar 04/90, e o artigo 2º da LC 

nº 59, que preveem a concessão deste benefício. É o breve relato. O 

pedido merece acolhimento, nos termos do artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04/90, assim redigido:

Artigo 109 – "Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração no cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria". Posto isso, defiro o pedido de 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 03/9/2012 a 09/9/2017, assim 

como o usufruto de 30 (trinta) dias, no período de 07/01/2019 a 

05/02/2019, devendo o crédito restante ser usufruído de acordo com a 

conveniência do serviço. Dê-se ciência a servidora, encaminhe cópia 

desta decisão ao DRH/TJ e proceda-se às anotações na ficha funcional. 

Cumpridas as formalidades legais proceda-se às baixas necessárias e ao 

arquivamento dos presentes autos. Sinop-MT, 04 de outubro de 2018 - 

Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio - cód. 338289 - Vistos, Trata-se 

de pedido formulado por JANECLER APARECIDA ALVES MARTINEZ em 

requer a concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, por 

assiduidade, referentes ao quinquênio 27/9/2013 a 27/9/2017. As 

informações prestadas pela Coordenadoria Administrativa são no sentido 

de que a servidora foi nomeada efetivamente no cargo de Telefonista, 

conforme Ato 170/1993/CM, tomou posse em 7/2/1994, tendo sido avaliada 

em estágio probatório e tornou-se estável em 7/2/1996, conforme Ato nº 

47/1996/CM, publicado no Diário da Justiça de 25/6/1996. Foi colocada à 

disposição do Juizado Especial Cível e Criminal desta comarca, conforme 

Portaria 35/99-DF, de 21/7/1999. Requereu e obteve deferimento de 

licença-prêmio referente aos quinquênios 1993/1998, 1998/2003, 

2003/2008 e 2008/2013. que a servidora não infringiu as disposições do 

artigo 110 da Lei Complementar 04/90, e o artigo 2º da LC nº 59, que 

preveem a concessão deste benefício. É o breve relato. O pedido merece 

acolhimento, nos termos do artigo 109, da Lei Complementar nº 04/90, 

assim redigido: Artigo 109 – "Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo 

exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 

(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com 

remuneração no cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia 

ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria". Posto isso, 

defiro o pedido de licença-prêmio, referente ao quinquênio 27/9/2013 a 

27/9/2018, os quais deverão ser usufruídos de acordo com a 

conveniência do serviço. Dê-se ciência a servidora, encaminhe cópia 

desta decisão ao DRH/TJ e proceda-se às anotações na ficha funcional. 

Cumpridas as formalidades legais proceda-se às baixas necessárias e ao 

arquivamento dos presentes autos. Sinop-MT, 03 de outubro de 2018 - 

Rosângela Zacarkim dos Santos - Juíza de Direito

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011403-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROMEO BENEDETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE-1011403-28.2018.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

11650179 ). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013209-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MARCHIORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MINORU HARA (RÉU)

ROGERIO TERUO HARA (RÉU)

MIGUEL MINORU HARA (RÉU)

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (RÉU)

 

PJE-1013209-98.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR) que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15854823, 15683437 ). Sinop/MT, 10 de outubro 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

PJE-1000705-26.2018.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

15855151 ). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

HEITOR LOPES (AUTOR(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TYAGO COSTA BARROS (RÉU)

 

PJE-1000279-82.2016.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) CARTA PRECATÓRIA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 15857016 ). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. JADER 

DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013896-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PJE-1013896-75.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) CARTA PRECATÓRIA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 12739669 ). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. JADER 

DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004457-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PJE-1004457-40.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14307569 ). Sinop/MT, 10 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006204-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PJE-1006204-88.2018.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14556335 ). Sinop/MT, 10 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004769-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (REQUERIDO)

 

PJE-1004769-79.2018.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14644484 ). Sinop/MT, 10 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009255-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA (REQUERIDO)

 

PJE-1009255-44.2017.8.11.0015 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR 

o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo 

e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14982746 ). Sinop/MT, 10 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

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)

 

Retificando a intimação ID nº 15825053, 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004344-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO MACIEL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EMBARGADO)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004344-52.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: WILSON 

ROBERTO MACIEL EMBARGADO: WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS 

JUNIOR Vistos etc. Defiro a redesignação da solenidade ora aprazada 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 17:00 horas, solicitado pela parte 

autora, em razão da impossibilidade de seu comparecimento, conforme 

petição de Id. 15633154 e documentos de Ids. 15633897, 15633905, 

15633909 e 15633916. Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 15:30 horas, a ser conduzida por 

este magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 08 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004344-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO MACIEL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EMBARGADO)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004344-52.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: WILSON 

ROBERTO MACIEL EMBARGADO: WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS 

JUNIOR Vistos etc. Defiro a redesignação da solenidade ora aprazada 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 17:00 horas, solicitado pela parte 

autora, em razão da impossibilidade de seu comparecimento, conforme 

petição de Id. 15633154 e documentos de Ids. 15633897, 15633905, 

15633909 e 15633916. Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 15:30 horas, a ser conduzida por 

este magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 08 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127994 Nr: 7208-61.2010.811.0015

 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: JORGE CLAUDEMIR TORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 

ALTAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA, NOÊMIA HOFFMANN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS. 111/113

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254883 Nr: 707-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MARAFON ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 86

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327322 Nr: 7853-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES PEÇANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320074 Nr: 3110-52.2018.811.0015
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI PETERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320800 Nr: 3610-21.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BASILIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79495 Nr: 7886-18.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

FLS. 258 E DO OFÍCIO ACOSTADO ÀS FLS. 259

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117766 Nr: 10132-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CECÍLIA LTDA - ME, ADEMIR 

PEREIRA DA SILVA, DAYANE APARECIDA GALLI

 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: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 259

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 620-67.2012.811.0015

 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): LORECON E SILVA LTDA, BRUNO HENRIQUE 

DA SILVA LOURENÇON, SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA ÀS FLS. 144

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168697 Nr: 3684-85.2012.811.0015

 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): SILVANI PIMENTA - COMÉRCIO ME, SILVANI 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VCRISTINA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 166

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270196 Nr: 9897-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EMILIA COLODETO - 

OAB:274038/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT15.326

 INTIME-SE O ADVOGADO PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266881 Nr: 7626-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SILVESTRE DA SILVA, TÂNIA REGINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância para no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 237353 Nr: 10314-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONILSON ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA RENASCER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130483 Nr: 9699-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intime-se a advogada do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito ante a carta de adjudicação expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266870 Nr: 7617-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ANTONIO DOS SANTOS MADEIRA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192558 Nr: 14258-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TERESINHA COSTA - ME, MARISA 

TERESINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 98, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 ano, já que a parte 

exequente não estipulou prazo menor, a fim de que sejam encontrados 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

 Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação de bens do 

executado, proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem 

desarquivados a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, 

quando indicados ou localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 

3º).

 Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153745 Nr: 1788-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VILAPAR LTDA. ME, MARCOS 

ALEXANDRO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 131, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 ano, já que a parte 

exequente não estipulou prazo menor, a fim de que sejam encontrados 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

 Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação de bens do 

executado, proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem 

desarquivados a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, 

quando indicados ou localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 

3º).

 Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007656-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (DEPRECANTE)

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

CAMILA MEDRANO TERUEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO DA SILVA SANDIM (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007656-70.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a certidão contida no ID. 15594546, com fulcro no art. 393 

da CNGC/MT, determino a devolução da presente missiva à Comarca de 

origem, observadas as formalidades legais. 2. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009595-51.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009595-51.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 2. 

Destarte, DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, observadas as 

formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 1 º de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008452-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA RIBEIRO BANDEIRA (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ CHIOCHETTA (REQUERIDO)

RAFAEL VIGANO (REQUERIDO)

ROBERTO SALVADOR VIGANO (REQUERIDO)

RAFAEL VIGANO (ADVOGADO(A))

SIDNEY JOSE MATIOTTI (ADVOGADO(A))

VALMIR LUIZ CHIOCHETTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FÁBIO GAVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008452-27.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que o processo de origem, em 

trâmite perante a comarca de Pato Branco/PR, é uma Ação Civil Pública por 

ato de Improbidade Administrativa, onde o Município tem interesse, deve a 

presente carta precatória tramitar perante o Juízo da Vara Especializada 

de Fazenda Pública. 2. Deste modo, declino da competência e determino a 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007116-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007116-22.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a formulação de acordo 

(ID. 13931526), intime-se a parte executada, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização 

processual dos executados indicados no acordo, juntando aos autos 

instrumento procuratório, sob pena de não homologação da convenção. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002234-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCI PICCINI (REQUERENTE)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERIDO)

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002234-80.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça (ID. 

15600254), de que foi concedida recuperação judicial a Leandro Mussi, 

sendo determinada a suspensão de todas as ações ou execuções contra 

o mesmo, conforme decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Diamantino-MT - autos n. 1001033-83.2018.8.11.0005 (PJe), 

oficie-se ao Juízo Deprecante para que se manifeste acerca do 

prosseguimento da presente missiva. 2. Com a resposta, voltem-me 

conclusos. 3. Acaso decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta, 

fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 

393 da CNGC/MT. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007977-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REQUERIDO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007977-71.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Nos termos do artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP N. 03/2018, quando da 

emissão da guia de distribuição é obrigatória a inclusão do número do 

processo distribuído para que seja automaticamente vinculado ao 

processo. 2. Todavia, embora comprovado o recolhimento das custas, 

verifica-se que estas não estão vinculadas ao processo eletrônico, sendo 

que a guia também não faz referência aos autos de origem. 3. Destarte, 

embora necessária a adoção de tal medida, tenho que tal não afeta o 

deslinde do feito. 4. Assim, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 5. Com fulcro no artigo 870 do Código de Processo Civil, 

determino a avaliação do bem imóvel descrito na presente missiva, por 

meio de oficial de justiça, através de termo nos autos. 6. No caso de 

processo com custas, acaso necessário, intime-se a parte interessada 

para recolhimento da diligência. 7. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189785 Nr: 11209-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA STANGHILIN DA SILVA, JOÃO CARLOS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RAMOS BARRETO, MARLI FERREIRA 

DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SALLES 

MICHELETTI - OAB:24158/0, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 5. Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 120/122.5. Por cautela, 

considerando que, aparentemente, o réu Valdir Ramos Barreto 

encontra-se fisicamente debilitado (fls. 135/136), determino a intimação da 

Sra. Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Município 

de Sinop para que adote as providências necessárias para o realojamento 

dos réus, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.6. Dê-se ciência 

ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça responsável pelo cumprimento da 

decisão de fls. 25/25v para que, previamente ao cumprimento, acione a 

Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Município de 

Sinop, para as providências determinadas no item acima.7. Consigno que o 

advogado subscritor do pedido de fls. 120/122 deverá juntar aos autos 

instrumento procuratório ou substabelecimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 104, § 1º, NCPC). Consigno, ainda, que procedi ao seu cadastro 

junto ao sistema Apolo para fins de intimação dos atos processuais.8. 

Sem prejuízo das determinações acima, em conformidade com o artigo 

357, § 3º do Código de Processo Civil, designo audiência de saneamento e 

organização do processo para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

14h00min.9. Intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206196 Nr: 7900-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA, JULIA TEIXEIRA 

TALGATI, JOÃO VITOR TALGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY CARLOS FACHETTE & CIA LTDA, 

ANDREY CARLOS FACHETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:MT - 11999/O

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 

279) merece acolhimento, uma vez que o art. 835 do Código de Processo 

Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste 

sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (AI 155593/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

2. Posto isso, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade dos executados, via Sistema Bacenjud.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217123 Nr: 16395-54.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, Terezinha de Moura Trzinski, Natalina Salvato 

Perruzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - 

OAB:31710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fl. 

116) merece acolhimento, uma vez que o art. 835 do Código de Processo 

Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste 

sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (AI 155593/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

2. Posto isso, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade da executada Nova Agrícola Comércio e Representações 

Ltda., via Sistema Bacenjud.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 3524-55.2015.811.0015

 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: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA 

MARCOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, 

JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS, EDIVALDO MAURICIO 

SEMENSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/MT, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 

3.677-A, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a ocorrência de conflito com a pauta de audiências da 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a qual este magistrado 

cumula e, considerando que aqueles processos gozam de prioridade 

processual, redesigno a audiência de saneamento e organização do 

processo para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h00min.

2. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no caso 

de modificação, atualizem seus respectivos endereços nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (NPCP, arts. 77, V c/c 

274, par. único).

3. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 347/349v.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267584 Nr: 8111-86.2016.811.0015

 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: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

1. Junte-se o que está pendente de juntada.

2. Tendo em vista a ocorrência de conflito com a pauta de audiências da 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a qual este magistrado 

cumula e, considerando que aqueles processos gozam de prioridade 

processual, redesigno a audiência de saneamento e organização do 
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processo para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h00min.

3. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no caso 

de modificação, atualizem seus respectivos endereços nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (NPCP, arts. 77, V c/c 

274, par. único).

4. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 867/870v.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 286366 Nr: 23-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a ocorrência de conflito com a pauta de audiências da 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a qual este magistrado 

cumula e, considerando que aqueles processos gozam de prioridade 

processual, redesigno a audiência de saneamento e organização do 

processo para o dia 27 de novembro de 2018, às 14h00min.

2. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no caso 

de modificação, atualizem seus respectivos endereços nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (NPCP, arts. 77, V c/c 

274, par. único).

3. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls. 305/305v.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009518-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME (REQUERIDO)

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009518-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: TRANSPORTES 

RODO KIKO LTDA - ME Vistos, etc... Diante da certidão de ID. 15738554, 

determino o cancelamento da audiência designada para o dia 05/12/2018. 

Devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais. Às Providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009555-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA MAGANHA DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009555-69.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ERNO LIELL RÉU: CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS, MARINALVA DA SILVA 

MAGANHA DOS SANTOS Vistos etc. Cumpra o autor o que determina o 

art. 319, VII do CPC no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 5 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007732-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007732-60.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE 

DE CASTRO DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc... Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico, pedido de 

repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada que José de Castro da Silva move contra Banco Itau BMG 

Consignado S/A., em razão da existência de um contrato de empréstimo 

realizado de forma fraudulenta em seu nome perante o banco/requerido, 

razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado a 

este que cesse a cobrança das parcelas e não proceda a sua 

negativação. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Em que pese neste momento processual não 

vislumbrar a prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à 

afirmação de que o requerente jamais efetuou qualquer transação com o 

banco/requerido, até porque os documentos ID 14556026 demonstram que 

este já procedeu ao cancelamento de um outro contrato de empréstimo 

consignado também realizado de forma fraudulenta em nome do autor, 

bem como que o contrato ora em questão não foi subscrito pelo 

requerente, mas sim por pessoa desconhecida, fato esse que revela a 

probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" está demonstrado 

diante dos prejuízos que o protesto e a inscrição nos órgãos de proteção 

o crédito pode acarretar, pois uma vez inscrito no rol de maus pagadores, 

certamente estará ele impedido de contratar qualquer financiamento, 

empréstimo e de participar de qualquer certame licitatório, além, é claro, 

ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa de constituir fundado 

receio de dano grave e de difícil reparação. Desta forma, uma vez 

presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, defiro o pedido de 

tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar que o requerido se 

abstenha de debitar as parcelas oriundas do contrato nº 565007681 da 

conta bancária e aposentadoria do requerente, bem como de negativar ou 

protestar o respectivo débito, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Considerando que o requerente 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, fica 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. Nos termos 

do art. 1.048, I do CPC, defiro o pedido de prioridade de tramitação aos 

presentes autos, eis que o requerente é idoso, conforme se verifica no 

documento ID 14555980. Observe a Srª Gestora o provimento que rege a 

matéria. Por fim, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário, não verifico qualquer informação que desabone a 

declaração de hipossuficiência ID 14555976, razão pela qual defiro ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009790-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA IVONE BENATI CARVALHO (AUTOR(A))

CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009790-36.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARIA IVONE BENATI CARVALHO RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de 

urgência, cumulada com condenação de ressarcimento de despesas 

médicas e danos morais que Maria Ivone Benati Carvalho move contra 

Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico. Aduz a 

requerente que no mês de abril deste ano estava passeando por São 

Paulo, ocasião em que passou mal e se dirigiu a um hospital. Esclarece 

que foram realizados exames que constataram que o câncer de pele que 

ela acreditava estar controlado, na verdade estava plenamente ativo e se 

alastrando, e que por isso teve que se submeter a uma micro cirurgia. 

Afirma que a requerida não autorizou a realização do procedimento, ao 

fundamento de que o Hospital Osvaldo Cruz utiliza tabela de alto custo, o 

que não se enquadra no contrato entabulado entre as partes, razão pela 

qual solicitou dinheiro emprestado de familiares para custear o 

procedimento. Esclarece que a segunda etapa do tratamento, consistente 

na reconstrução nasal, não se trata de procedimento estético, mas sim de 

procedimento essencial para a preservação da sua vida e saúde, 

sobretudo a saúde psicológica e emocional, bem como que o procedimento 

agendado para janeiro de 2019 no Hospital Beneficência Portuguesa em 

São Paulo. Assevera que em 05.07.2018 se dirigiu até a sede da requerida 

solicitar a liberação da segunda etapa da cirurgia, no entanto esta exigiu 

que fosse apresentado o “pedido de internação e cirurgia” a fim de 

encaminhar os documentos para auditoria médica. Por fim, afirma que não 

possui tempo hábil e nem dinheiro para se deslocar até o Hospital 

Beneficência Portuguesa em São Paulo para obter tais documentos, bem 

como que inexistem elementos para a requerida negar o custeio do 

tratamento, eis que “1) A Autora está com os pagamentos em dia com a 

requerida. 2) O contrato de prestação de serviço entre a autora e a 

Unimed está em plena vigência. 3) Há inúmeros laudos médicos e exames 

que comprovam o câncer, bem como, a própria foto acostado aos autos 

comprovam que a autora não tem parte do nariz em decorrência da 

doença. 4) O Hospital que se requer a internação (Hospital Beneficência 

Portuguesa) é conveniado a unimed. 5) Em referido Hospital já iniciou os 

tratamentos, circunstância que favorece a cura, pois, os médicos já têm 

os prontuários anteriores da doença e o que deve ser feito”, razão pela 

qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado à requerida 

que proceda a liberação do tratamento almejado. 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”. Pelo 

que se depreende da narrativa constante na inicial, a empresa/requerida 

exigiu que lhe fosse apresentado o respectivo “pedido de internação e 

cirurgia” a fim de dar início à análise do requerimento de tratamento da 

requerente, submetendo esta e o prontuário médico ao crivo de uma junta 

médica. O cerne da questão encontra-se no fato de que a requerida 

encontra-se exigindo da requerente, de forma supostamente indevida, um 

“pedido de internação e cirurgia” para analisar a possibilidade de 

autorização da cirurgia que já se encontra marcada para janeiro de 2019, 

portanto, daqui a aproximadamente três meses. A requerente justifica o 

não cumprimento de tal exigência afirmando que não possui dinheiro para 

se deslocar novamente de Sinop até São Paulo apenas para obter tais 

documentos, esclarecendo que, além disso, não haveria tempo hábil para 

tanto, bem como que a requerida sequer quis receber os documentos que 

possuía. A cláusula 23 do contrato entabulado entre as partes, doc. ID 

15737904, prevê que “para realização das coberturas assistenciais 

contratadas, os beneficiários devem observar os mecanismos de 

regulação adotados pela CONTRATADA, para gerenciar e regular a 

demanda de utilização de serviços prestados”. Já a cláusula 26, parágrafo 

segundo, dispõe que “os atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, 

cirúrgicas e obstétr icas serão real izados por médicos 

cooperados/credenciados nos estabelecimentos de saúde que integram a 

rede prestadora de serviços da CONTRATADA, mediante apresentação 

da Guia de Solicitação de Serviços, emitida pelo médico assistente ou 

cirurgião dentista previamente autorizada pela CONTRATADA (salvo nas 

hipóteses de urgência ou emergência)”. Conforme se verifica, existe uma 

cláusula contratual dispondo expressamente acerca da necessidade da 

apresentação da Guia de Solicitação de Serviços emitida pelo médico 

assistente para início ao processo de análise da liberação do tratamento. 

Ora, se a autora tinha ciência de que o seu tratamento era compreendido 

por duas etapas, a primeira para a retirada dos tecidos com câncer e a 

segunda para a reconstrução nasal, deveria ela ter aproveitado que já se 

encontrava em São Paulo realizando a primeira etapa do tratamento e ter 

providenciado tal Guia de Solicitação de Serviços para a realização da 

segunda etapa do tratamento junto ao médico que lhe assiste. É público e 

notório por todos os usuários do plano de saúde oferecido pela requerida, 
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que após a consulta com o médico, havendo necessidade de exames, 

internação ou cirurgia, este preenche um pedido, a sua secretária insere 

os dados no sistema da Unimed, passa o cartão do beneficiário, realiza a 

biometria e posteriormente o pedido é aprovado ou submetido a uma junta 

médica. No entanto, em vez de cumprir a cláusula contratual e proceder 

desta forma, a requerente simplesmente retornou a Sinop e agora 

pretende que este juízo determine que a requerida proceda ao custeio do 

seu tratamento, sem ao menos submeter o pedido à análise administrativa 

ou à junta médica. Por todo o exposto, considerando que a requerente não 

se encontra impossibilitada de cumprir o que determina o art. 26, parágrafo 

único do contrato ID 15737904, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Diante das fotografias ID 15738243 e ID 15738245, determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, art. 189, III do CPC. Em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não 

foram localizados elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência ID 15737903, razão pela qual defiro à requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 1.048, I do 

CPC, defiro o pedido de prioridade de tramitação aos presentes autos, eis 

que a requerente é idosa e encontra-se com câncer, conforme se verifica 

na documentação que instruiu a inicial. Observe a Srª Gestora o 

provimento que rege a matéria. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 14/11/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152283 Nr: 488-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO para que 

se manifeste acerca do resultado das buscas de bens realizada através 

do sistema RENAJUD e INFOJUD, a qual se encontra arquivada em pasta 

própria nesta escrivania, no prazo de cinco dias, bem como, no mesmo 

prazo requeira a citação do executado por edital.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227939 Nr: 4380-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4380-19.2015.811.0015 CÓDIGO: 227939

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

CITANDO(A, S): Executados(as): Francisco Gabriel Dallabrida Gomes, Cpf: 

03379983969, Rg: 7275406-9 SSP MT Filiação: Eurico Uady Gomes e Maria 

Fatima Dallabrida Gomes, data de nascimento: 19/02/1983, brasileiro(a), 

natural de Cascavel-PR, solteiro(a), do comércio, eng. agrônomo, 

agricultor

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 224.883,55

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 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 requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

 RESUMO DA INICIAL: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, com sede no Setor 

Bancário Sul, Quadra 4, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, Brasília/DF, vem 

mui respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu 

advogado e procurador que esta subscreve, constituído conforme as 

disposições estatutárias em anexo, com fundamento nos artigos 585, VIII, 

614, 615 e seguintes do Código de Processo Civil e 41 do Decreto-Lei 

167/67, ajuizar AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE, em desfavor de: Devedor(a) principal: FRANCISCO 

GABRIEL DALABRIDA GOMES, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, 

portador(a) da carteira de identidade nº 72754069 SESP/PR, inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº 033.799.839- 69, residente e domiciliado(a) em SINOP/MT, 

na Rua dos Antúrios, Jardim Celeste, CEP 78556-700. OS FATOS: A 

executada necessitando de capital para implementar sua atividade, 

procurou o Banco do Brasil S/A para financiar insumos e serviços. Por 

ocasião foi entabulado uma Cédula Rural Pignoratícia nº 21/98143-6, no 

valor de R$ 199.992,77 (cento e noventa e nove mil novecentos e noventa 

e dois reais e setenta e sete centavos). Em função do negócio entabulado 

o exequente tornou-se credor de citada quantia, acrescida dos encargos 

contratuais e legais, previstos no título em questão. No entanto, o 

executado deixou de adimplir os pagamentos a que se obrigaram. 

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial. OS 

FUNDAMENTOS: O título executivo. A execução está lastreada em uma 

Cédula Rural Pignoratícia, título executivo extrajudicial, elencado no artigo 

585, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 do Decreto-Lei nº 

167/67. O inadimplemento: O executado deixou de solver a obrigação 

estampada nos títulos e mesmo depois de instados a cumprir o avençado 

(CPC art. 614, III). Os documentos acostados provam o negócio jurídico 

realizado, bem como as condições de contratação, demonstrando também 

a inadimplência do executado, satisfazendo os requisitos legais para a 

propositura da presente execução, conforme se pode verificar do art. 580 

c/c 614 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que todas as tentativas 

do exequente receber o crédito se mostraram infrutíferas, não lhe 

restando alternativa senão a tutela jurisdicional para receber a dívida 

inadimplida. O valor apurado: De acordo com o que foi contratualmente 

estipulado, o valor do débito atualizado até a data de 06/03/2015, equivale 

a R$ 224.883,55 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e três 

reais e cinquenta e cinco centavos). Com efeito, as memórias de cálculo 

em anexas — elaboradas em consonância com o artigo 10 do Decreto-Lei 

nº 167/67 — não deixam dúvidas e demonstram a correta aplicação dos 

índices de correção e taxas de juros pactuados no instrumento. Assim, 

faz-se necessária a citação do executado, nos termos em que requerido 

infra, para que cumpram a obrigação contratada. O PEDIDO: Diante de todo 

o exposto, requer: a citação do DEVEDOR PRINCIPAL, nos termos do 

artigo 652 do Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento da 

quantia equivalente a R$ 224.883,55 (duzentos e vinte e quatro mil 

oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido 

de honorários advocatícios a serem arbitrados em grau máximo, dentro do 

prazo de 3 (três) dias; caso não efetuem o pagamento, nos termos em que 

requerido, sejam penhorados tantos bens que bastem para o pagamento 

do débito; e seja cientificado de que poderá oferecer embargos à 

execução dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 

736 e 738, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, seja concedido ao 

Sr. Oficial de Justiça a faculdade prevista no artigo 172, § 2º, do Código 

de Processo Civil, bem como a expedição de certidão comprobatória do 
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ajuizamento da execução para fins de averbação em Cartório de Registro 

de Imóveis, como autoriza o artigo 615-A do Código de Processo Civil e 

que, caso o executado não sejam localizado, seja determinado que se 

proceda ao arresto de bens, nos termos do artigo 653 c/c 655-A do 

Código de Processo Civil. Dá-se a causa, para fins fiscais, o valor de R$ 

224.883,55 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais 

e cinquenta e cinco centavos). Requer, também, que todas as publicações 

das intimações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em 

nome do advogado GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/MT 13.842-A, sob 

pena de nulidade. Nestes termos, Pede deferimento. Campo Grande/MS, 

14 de abril de 2015. LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB/MT 18.032-A

DESPACHO: FL. 70: VISTOS, ETC... 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 requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, 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. Incidindo a penhora sob 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 

666 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder 

do executado, com a expressa anuência do 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. Caso não seja encontrado bem 

passível de penhora, e não tendo o exequente indicado bem a ser 

penhorado, intime-se o douto advogado, e na falta deste, o próprio 

executado, para que no prazo de cinco dias indique bens a penhora, sob 

pena de multa de até 20% sobre o valor em execução. 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

DESPACHO FL. 97: Vistos etc... Proceda à busca de endereço do 

Executado através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

intime-se a Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por 

edital, este pelo prazo de 20 dias. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito.

Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 8 de outubro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88270 Nr: 5758-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON FERREIRA WEIMER, RENILDO WEIMER 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e 

requeira o que entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls. 151, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 264812 Nr: 6417-82.2016.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIEUDES ANDREISSE 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:

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls.158, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 13412-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Intimar o advogado do credor Dr. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 75, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 295957 Nr: 5973-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

DE PRODUTORES AGRICOLAS LTDA, MARIA INÊS DELEVATI, JOEL 

MARIO DELEVATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. EDIVAL MORADOR para que no prazo de 

30 dias, dê prosseguimento ao feito, efetuando o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

citação no bairro: Jardim Jacarandas, mediante guia emitida através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103132 Nr: 10205-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705/RS, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimar o advogado do devedor DR. RAFAEL BARION DE PAULA para que 

no prazo de quinze dias cumpra a obrigação, nos termos como requerido 

na petição de fls. 491/495, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 236125 Nr: 9507-35.2015.811.0015
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 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: FERNANDO LOPES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO, ABRAHÃO E LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 9507-35.2015

Vistos, etc.

Intime-se a autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 604/612 

em cinco dias.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada às fls. 589.

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.: 332630 Nr: 11197-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZAK SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

ORLANDA MARIA DE ALCANTARA, CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11197-94.2018

Vistos, etc...

Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a declaração de 

pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a comprovação do 

estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado visualizar risco as 

suas atividades, caso tenha de arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios.

 Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em 1º grau. 

Correção da medida. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser 

instruído com provas cabais de que não possui condições econômicas de 

suportar os encargos do processo. Documentos acostados aos autos que 

não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa 

jurídica. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido”.

(Processo AI 20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, 

Orgão Julgador 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, 

Julgamento 8 de Junho de 2017, Relator Ruy Coppola)

Pelo exposto, determino a intimação da empresa/requerente para que no 

prazo de 15 dias comprove, objetivamente, sua incapacidade econômica 

para arcar com as custas processuais, bem como traga aos autos 

procuração outorgada por quem detém poderes, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 118822 Nr: 11089-80.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA SCHMAEDECKE, PEDROLINA 

SCHMAEDECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Processo nº 11089-80.2009

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.: 168695 Nr: 3696-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMI SAID AMMAURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

VERÔNICA MARTIN BATISTA DOS SANTOS - OAB:47.435/PR

 Processo nº 3696-02.2012

Vistos, etc.

Diante da petição de renúncia acostada às fls. 501/503, determino a 

intimação do banco/executado para que regularize sua representação 

processual, indicando seus dados bancários para fins de levantamento da 

importância depositada a maior nos presentes autos, fls. 492, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

Com a indicação, expeça-se o competente alvará de levantamento da 

importância depositada a maior indicada às fls. 492 em favor do 

banco/executado, intimando-o pessoalmente.

Por oportuno, esclareço que não foi iniciada a fase de cumprimento de 

sentença no que concerne aos honorários advocatícios fixados na 

decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da 

sentença, fls. 481/483, não havendo que se falar na aplicação da multa do 

art. 523, § 1º do CPC.

Assim, determino se expeça em favor dos subscritores da petição de fls. 

487/490 o competente alvará de levantamento dos honorários 

advocatícios depositados às fls. 507.

Por fim, expeça-se em favor do exequente Sami o competente alvará de 

levantamento do saldo remanescente depositado nestes autos, conforme 

cálculos de fls. 491/493, para a conta indicada às fls. 504, intimando-se 

pessoalmente a 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.

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BORDIGNON CANAVEZES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001502-02.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar quanto à não citação da requerida, conforme 

certidão do Oficial de Justiça (ID 12585888). Sinop-MT, 10 de outubro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010207-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARISTON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010207-23.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, no prazo de quinze dias. 

Sinop-MT, 10 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005257-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP (AUTOR(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1005257-68.2017.8.11.0015 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, 10 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001573-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001573-04.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte 

autora para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 10 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012725-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIENSE SERAFIM LOURENCO (AUTOR(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (ADVOGADO(A))

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1012725-83.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que os 

Embargos de Declaração das partes foram protocolados no prazo de lei. 

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes para manifestarem em cinco dias sobre 

referidos embargos de declaração. Sinop-MT, 10 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. B. T. (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

LARISSA MICHELI DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO PIQUIRI - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO VALE 

DO PIQUIRI (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1000732-77.2016.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇAO DE QUANTIA PAGA, 

proposta por JULIA DE BRITO TOMASELLI, menor representada por sua 

genitora LARISSA MICHELI DE BRITO em face de UNIMED VALE DO PIQUIRI 

– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALE DO PIQUIRI, alegando que 

é portadora da síndrome de Down, com sintomas de transtornos de 

processamento sensorial, com comprometimento maior da percepção 

sensorial vestibular e da propriocepção, necessitando se submeter à 

diversas terapias para melhora do seu desenvolvimento. Afirmou que, em 

09/08/2016, a empresa requerida liberou apenas os procedimentos de 

fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, e psicoterapia, mencionando os 

contatos médicos cooperados. Entretanto, a requerida negou os 

procedimentos de equoterapia, musicoterapia e pediasuit, por não 

possuírem codificação no rol da ANS. Sustentou que já realizou estes 

procedimentos por meios próprios em clínica especializada, tendo que ser 

interrompidos pela impossibilidade de pagamento. Asseverou que 

necessita manter as terapias, haja vista que tem dificuldades de 

adaptação, tendo formado vínculo com as terapeutas, sendo que a 

mudança poderia acarretar em regresso. Diante de tais fatos, pugnou, em 

tutela antecipada, que a empresa requerida seja compelida a liberar todos 

os procedimentos necessários na “Clinica Hope”. Ao final, postulou pela 

condenação da requerida em custear os procedimentos de terapia 

ocupacional, terapia ocupacional sensorial, fonoaudiologia, fisioterapia, 

musicoterapia,  psicomotr ic idade,  equoterapia,  h idro terap ia , 

neuropsicopedagogo, utilizando o protocolo Pediasuit, bem como condenar 

a requerida ao pagamento da importância de R$4.860,00 (quatro mil, 

oitocentos e sessenta reais), referente a diversos procedimentos pagos 

pela requerente. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 3224325 a 

3224471. A antecipação de tutela foi deferida no ID de nº. 3231655. 

Devidamente citada, a requerida compareceu à audiência de conciliação 

(ID nº. 4960758) e apresentou contestação, no ID de nº. 5014608, 

alegando que o contrato firmado entre as partes não comporta 

previsibilidade para os tratamentos postulados pela parte requerente, haja 

vista que não se encontram previstos no rol da ANS, não sendo de 

obrigatoriedade da requerida custeá-los. Aduziu que a requerente deve 

encaminhar à requerida os pedidos de reembolso e os comprovantes de 

pagamento, para que possa ser realizado o pagamento. Juntou os 

documentos de ID nº. 5014608 a 5017660. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público apresentou parecer no ID de nº. 6142184, pugnando 

pela condenação da requerida em custear o tratamento da requerente 

Julia de Brito Tomaselli. A decisão de ID nº. 6663579 determinou que as 

partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que 

ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide (ID nº. 6699947 e 

6765528). A requerida, por meio petitório colacionado no ID de nº. 

11851969, informou que a requerente não está realizando o tratamento 

médico concedido e que tentou contato com a requerente por várias 

vezes, razão pela qual pugnou pela extinção da presente demanda, ante a 

perda do objeto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que a questão versada nos autos é unicamente de direito, de modo que a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente 

ante a manifestação expressa dos litigantes nesse sentido. Outrossim, 

verifica-se, por meio da declaração de ID nº. 11851969, que a 

genitora/representante da requerente expôs o desejo de suspender os 
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procedimentos realizados no protocolo Pediasuit, nas especialidades de 

fisioterapia e equoterapia, concedidos na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela (ID nº. 3231655), tendo mantido apenas os tratamentos de 

terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia de forma 

convencional. Nessa senda, vislumbra-se a carência superveniente do 

interesse de agir no tocante ao pleito de tratamento da requerente no 

protocolo de Pediasuit (fisioterapia e equoterapia), haja vista que não há 

mais interesse em realiza-los. Desta forma, verifica-se que a controvérsia 

cinge-se no direito da requerente em ver restituídos os valores 

dispendidos com seu o tratamento. Neste ponto, insta salientar que não há 

dúvidas quanto à incidência das normas contidas no Código de Defesa do 

Consumidor no caso em concreto, uma vez que as partes se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços expressos pelo 

CDC, até porque, patente a vulnerabilidade técnica do requerente em face 

da requerida. Nesse sentido, é o teor da Sumula nº 469 do STJ: “Aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”. 

Além disso, aplicam-se os artigos 47 e 51, da Lei n° 8.078/90, que dispõem 

que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que 

estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são 

nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. A propósito: “Art. 

47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor”. “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) §1º Presume-se 

exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) II- restringe direitos 

ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo 

a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.” Com tais considerações, 

observa-se que restou incontroversa a recusa da requerida em 

providenciar o custeio dos tratamentos pleiteados pela requerente, sob a 

justificativa de que não se encontravam previstos no rol da ANS, 

mormente diante da negativa colacionada no ID de nº. 3224420, tendo, 

inclusive, sido este o argumento de defesa da requerida. Outrossim, 

verifica-se dos recibos colacionados no ID de nº. 3224446, que a 

requerente teve que arcar com o importe de R$4.860,00 (quatro mil, 

oitocentos e sessenta reais), para o custeio do seu tratamento durante o 

período em que a requerida negou os procedimentos. Neste ponto, insta 

consignar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o rol de 

procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde – ANS é 

meramente exemplificativo, haja vista que se trata de paradigmas de 

coberturas mínimas obrigatórias, não sendo apto a fundamentar a negativa 

da requerida. A propósito: “[...]Quando inexiste cláusula contratual 

excluindo o procedimento e/ou medicamento solicitado da cobertura 

contratual, sobretudo quando este se apresentar emergencial, é 

irrelevante a ausência de previsão deste no rol de cobertura mínima 

constante em resolução da agência reguladora ou em ato legislativo. 

Inteligência dos arts. 6º, III, 31, 47, 51, XV, e 54, §4º, do CDC, 422 e 423 do 

CC, 12, I, “c”, e II, “d”, da Lei nº 9.565/1998, 1º, III, 5º, XXIII, e 170, III e V, da 

CF, e 5º da LINDB, e da Súmula nº 469/STJ. Recurso desprovido. (AI 

157645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [...]”. É assente o 

entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência 

Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima 

obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para 

negativa de procedimento”. (AI 81020/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016 - grifei). Assim, denota-se que a 

tese aventada pela parte requerida, de que é legitima a negativa do 

tratamento da requerente no protocolo de Pediasuit (fisioterapia e 

equoterapia), ante a ausência de previsão contratual e a não inserção no 

rol de procedimentos da ANS, não merece prosperar, haja vista que tais 

procedimentos foram requisitados por médico especialistas, consoante 

solicitação de ID nº. 3224395, não podendo a requerida recusar-se ou 

recomendar tratamentos diversos. Com efeito, é cediço que não cabe ao 

plano de saúde delimitar quais tratamentos necessários para as doenças 

que encontram cobertura contratual, devendo garantir todos os meios de 

tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com a 

sua obrigação contratual, notadamente havendo indicação do médico do 

paciente. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS 

AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

(ANS). ROL NÃO EXAUSTIVO. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. 

PROTOCOLO PEDIASUIT. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABERTA PREVENDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO DE 

FISIOTERAPIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. MAJORAÇÃO. 

NECESSIDADE. 1 - Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior 

Tribunal de Justiça,aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde (súmula nº 469). 2 - O protocolo PediaSuit, de 

eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO), consiste em um tratamento intensivo mediante a 

utilização de uma vestimenta terapêutica que promove ajustes 

biomecânicos na postura corporal dos pacientes, sendo um recurso 

empregado no tratamento de sequelas oriundas de paralisia cerebral, 

deficiências neurológicas e ortopédicas, Síndrome de Down, dentre outras 

patologias. 3 - O rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser 

interpretado como exaustivo, posto que a listagem lá apresentada 

refere-se à cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde 

administrados pelas empresas nacionais, não obstando, por conseguinte, 

a adoção de outros procedimentos que venham a ser descobertos pela 

ciência médica para o tratamento das mazelas suportadas pelos 

indivíduos, sob pena de cerceamento dos avanços e descobertas na área 

dos prognósticos médicos. 4 - Reputa-se abusiva a negativa do plano de 

saúde em autorizar tratamento que seja expressamente indicado por 

equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, com vistas à melhora de 

seu estado de saúde, quando o contrato preveja a cobertura dos 

procedimentos recomendados. [...]”. (TJ-DF 20150310246418 

0024193-79.2015.8.07.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 26/10/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 03/11/2016 . Pág.: 255/306) Plano de Saúde - Consumidor - 

Cobertura de tratamento fisioterápico (Pediasuit) – Resistência à 

pretensão caracterizada pela ausência de previsão contratual e no rol da 

ANS – Autora portadora de paralisia cerebral – Rol de cobertura da ANS 

não é taxativo – Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do 

Consumidor – Súmula 469 do STJ – Súmulas 96 e 102 deste E. Tribunal - 

Recusa indevida – Tratamento necessário à manutenção da saúde da 

autora - Abusividade manifesta da cláusula restritiva de direitos – 

Entendimento jurisprudencial – Danos morais não configurados - Sentença 

mantida – Recursos improvidos.(TJ-SP 10086276420178260071 SP 

1008627-64.2017.8.26.0071, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de 

Julgamento: 19/12/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/12/2017) Nessa conjectura, o pedido de restituição dos valores 

despendidos pela requerente para custear os procedimentos negados 

pela requerida deve ser acolhido, haja vista que a conduta da requerida 

violou a boa-fé e atingiu direito fundamental da requerente, inerente à 

natureza e ao objeto do contrato de prestação de assistência médica. 

Nesse sentido: “[...]É cediço que a restituição de valores não está 

baseada em cláusula de reembolso, mas em indenização por danos 

materiais decorrentes de descumprimento contratual pelo plano de saúde”. 

(Ap 91203/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015) Diante do exposto, revogo a decisão de ID de nº. 3231655, 

ante a perda de objeto do aludido pedido e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de CONDENAR a requerida 

ao pagamento da importância de R$4.860,00 (quatro mil, oitocentos e 

sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, a ser 

corrigido pelo INPC, a partir do desembolso (ID nº. 3224446), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 

do CC). Por conseguinte, tendo em vista que a requerida decaíu de maior 

parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007599-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GONCALVES FERREIRA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1007599-18.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que não houve 

tempo hábil para expedição do mandado, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019, às 15 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local de Sinop-MT (sala 40). Sinop-MT, 

10 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010000-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Andressa Bielski (ORDENADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010000-87.2018.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009985-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

POTENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

RICARDO ANDERSON CASALE (REQUERIDO)

WALDECIR SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n° 1009985-21.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102604 Nr: 9595-20.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 

9084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

Advogado da parte autora para em cinco dias providenciar o 

comparecimento do AUTOR perante este Juízo a fim de ser intimado da 

decisão e alvará de fls. 185 e 196, em razão da certidão da Oficial de 

Justiça de fl. 211.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

ROTILLI & MACHADO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000436-84.2018.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

14792546. Expeça-se Carta Precatória para a comarca de Cuiabá /MT a 

fim de efetuar a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfazer o crédito exequendo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010033-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE DE FREITAS (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010033-77.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

15868792), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Desta forma, vindo o laudo aos autos, cite-se a requerida dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008960-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. F. D. S. (REQUERENTE)

ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTON DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008960-70.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $6,868.80; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, 

Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação] Parte Autora: REQUERENTE: 

ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS e outros Parte Ré: Certifico que, em 

cumprimento a determinação de I.D. 15401635, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de Outubro de 2018, as 14h30min, 

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, encaminho 

estes autos para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - 

CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 71796 Nr: 550-60.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme extrato em anexo, 

acolho o pedido de fl. 117/118 para fins de localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, conforme se 

verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de restrição de 

transferência de 01 (um) veículo livre de restrições e de propriedade do 

executado.

3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de 

penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo, sob pena de exclusão da restrição acima indicada.

6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, voltem-me conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96651 Nr: 3658-29.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARR, NCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme extrato em anexo, 

acolho o pedido de fl. 131/132 para fins de localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

fora localizado veículos em nome do requerido, conforme extrato em 

anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

4.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Adailson Salazar Reis (CPF n. 

737.669.923-68) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

6. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, conclusos.

 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226458 Nr: 3609-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLD, ELDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o pedido de fl. 48 para fins de localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud, passo à pesquisa.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, conforme se 

verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de restrição de 

transferência de 02 (dois) veículos livres de restrições e de propriedade 

do executado.

3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de 

penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de suas 

advogadas, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo, sob pena de exclusão da restrição acima indicada.

6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, voltem-me conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162017 Nr: 9707-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, cumprindo a 

determinação de fl. 151, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269174 Nr: 9249-88.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NA, MAAC, IAC, SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o lapso temporal decorrido, indefiro o pleito de fl. 74, 

intime-se a parte autora, por meio da advogada constituída nos autos, para 

que, em 10 (dez) dias, informe o endereço correto e atualizado do réu.

2. Após, conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239277 Nr: 11618-89.2015.811.0015

 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: MCBDL, RBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16910-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, consequentemente, declaro que Mailon Cristiano Bueno 

de Lima é filho biológico de Elienai Dias, e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em face da gratuidade da 

justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique 

o assento de nascimento da parte autora, incluindo-se em seu registro o 

nome de seu pai, Elienai Dias, bem como o nome de seus avós paternos, 

passando o menor a se chamar Mailon Cristiano Bueno de Lima Dias.Ao 

final, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187399 Nr: 8627-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: THALITA MARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADILSON CUNHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUCIA GUERRIRO 

( ESTAGIARIO) - OAB:MT/14625-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial e, consequentemente, declaro que Thalita Maria Silva é 

filha de José Adilson Cunha Moreira, e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição 

de necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a justiça 

gratuita e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente, para que retifique o assento de nascimento de Thalita 

Maria Silva, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, José Adilson 

Cunha Moreira, e os nomes de seus avós paternos, passando a autora a 

se chamar Thalita Maria Silva Moreira, permanecendo inalterados os 

demais dados.Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a juntada de fotocópia de 

documentos pessoais do requerido para fins de averbação da 

paternidade. Caso não seja possível, consignem-se os dados da parte ré 

contidos nos autos.Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198014 Nr: 1022-80.2014.811.0015

 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: MA, VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOC, MAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

- OAB:12565/MT, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada e, se inerte, 

pessoalmente, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca dos 

alimentos ofertados às fls. 62/64, bem como o pleito de exclusão do polo 

passivo de fl. 67, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, retorne o feito imediatamente concluso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175210 Nr: 10775-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGHDS, DHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

2. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação.

3. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e, após, 

voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 259753 Nr: 3541-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFSR, EFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio do advogado constituído nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve ou não o 

cumprimento integral do acordo realizado entre as partes, oportunidade em 

que deverá realizar os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção do pagamento 

integral do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 

924, II, do CPC.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156211 Nr: 3362-02.2011.811.0015

 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: JKDS, KGDS, KYDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

consequentemente, concedo a guarda dos menores Kauê Gabriel da Silva 

e Kauã Yago da Silva,, seu genitor e, por conseguinte, julgo extinto o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado da sentença, expeça-se o termo de guarda e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231376 Nr: 6465-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:SC/33611, MARCIA ALINE LIMA SANCHES - OAB:20.650/MT, 

Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 12.758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469 A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, PAOLA FREITAS 

AGUIAR - OAB:20470-O

 Vistos etc.

Ante a petição de fl. 89 e parecer Ministerial de fl. 90, de extinção do feito 

em virtude do pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198933 Nr: 1768-45.2014.811.0015

 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: ADILES HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada às fls. 75/76.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255389 Nr: 1070-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGC, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94120 Nr: 1158-87.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, precipuamente 

sobre a decisão de fl. 113, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203211 Nr: 5534-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDO, VT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 444 de 586



OAB:7429/MT, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 43.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250306 Nr: 18469-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme extrato em anexo, 

acolho o pedido de fl. 46 para fins de localizar bens em nome do 

executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, conforme se 

verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de restrição de 

transferência de 01 (um) veículo livre de restrições e de propriedade do 

executado.

3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de 

penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio da 

Defensoria Pública, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a 

localização do veículo, sob pena de exclusão da restrição acima indicada.

6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, voltem-me conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012103-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN (ADVOGADO(A))

NALVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012103-04.2017.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. Recebo a 

emenda à inicial (id. 12866062) e, por conseguinte, determino a inclusão 

de Andrea Santos de Souza, Eliana Aparecida de Souza, Elisangela 

Santos de Souza e João Carlos Santos de Souza no polo ativo. 

Retifique-se a D.R.A. 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Determino a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal solicitando informações sobre a existência de valores 

de PIS e FGTS em conta em nome do “de cujus” Helio de Souza, no prazo 

de 10 (dez) dias. 4. Em atendimento à Recomendação n. 51 do CNJ, 

procedi à requisição de informações sobre a existência de valores em 

contas bancárias e/ou aplicações em nome do “de cujus”, via Sistema 

Bacenjud, junto ao Banco do Brasil, Banco Itaú S/A e Caixa Econômica, 

restando exitosa a busca, conforme extrato em anexo. 5. Oficie-se ao 

INSS solicitando-se informações acerca da existência de eventuais 

beneficiários do “de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias. 6. Após, intime-se 

a parte autora, por meio de sua advogada constituída nos autos, para que, 

manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. 7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 8. 

Ao final, voltem-me conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 10 de outubro 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito >

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010626-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OLIMPIO RATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 1 0 6 2 6 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$100.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: OLIMPIO RATTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria,para querendo, manifestar-se à respeito da apelação 

apresentada. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 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: 1007877-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELY FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 8 7 7 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$10,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ROSELY FERREIRA LIMA RÉU: INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT 

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,10 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: 1007023-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

JOAO MORENO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 7 0 2 3 - 2 5 . 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: JOAO MORENO SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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,10 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013010-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de concursos públicos do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 1 3 0 1 0 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,000.00;Espécie/Assunto:MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

Partes do processo: IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo, manifestar-se à respeito dos petitórios 

apresentados. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004480-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 4 8 0 - 4 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$896.51;Espécie/Assunto:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) Partes do processo: EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA 

DE LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se à respeito da manifestação apresentada. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004325-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 3 2 5 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$896.51;Espécie/Assunto:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) Partes do processo: EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA 

DE LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004297-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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 2 9 7 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$29,981.15;Espécie/Assunto:EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) Partes do processo: EXEQUENTE: ERLI HENRIQUE 

GARCIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se à respeito dos embargos apresentados. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,10 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: 1006074-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO ALVES (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 6 0 7 4 - 9 8 . 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: RAFAEL BARRETO ALVES 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,10 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: 1005318-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI AMARO FERREIRA DA COSTA (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 5 3 1 8 - 8 9 . 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: JOSINEI AMARO FERREIRA DA COSTA 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,10 de outubro de 2018. 

SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 
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3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR(A))

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAREZ MACIEL DA SILVA (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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007522-43.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): LUIS CARLOS RAMOS VASQUES, IEDA GONCALVES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de DAILY CARE ASSISTÊNCIA A 

DOMICÍLIO LTDA. nos importes de R$ 30.068,35, R$ 31.938,15, R$ 

31.669,05 e R$ 29.443,20 para PAGAMENTO das NOTAS FISCAIS de IDs. 

14424270, 13842263, 13455060 e 12993560, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004695-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

LUZINETE REINALDO DE PONTES (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 6 9 5 - 2 5 . 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: LUZINETE REINALDO DE PONTES 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,10 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: 1004547-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ELIANIA BARBOSA SOUSA DA SILVA (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 4 5 4 7 - 1 4 . 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): ELIANIA BARBOSA SOUSA DA SILVA 

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,10 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001964-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BORGES (REQUERENTE)

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001964-56.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VIVIANE FRANCISCA BORGES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO 

retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor 

de MEDEIROS & CIA. LTDA. no importe de R$ 13.972,00 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 13006469, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004047-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ROSELI BARBOSA DANTAS (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 0 4 7 - 4 5 . 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: ROSELI BARBOSA DANTAS 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,10 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: 1005121-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

ALANA GRANELLA (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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005121-37.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ANA PAULA FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de CLÍNICA 

DIETÉTICA no importe de R$ 1.980,00 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL 

de ID. 14115340, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003853-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ELITON VIEIRA DIAS (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 3 8 5 3 - 4 5 . 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: ELITON VIEIRA DIAS 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 
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Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011265-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULUK (REQUERENTE)

JHONATHAN ANTUNES PAULUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011265-61.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: PEDRO PAULUK REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

INTERCOR e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP nos importes 

de R$ 81.600,00, R$ 6.299,31 e R$ 17.488,06 para PAGAMENTO das 

NOTAS FISCAIS de IDs. 10716255, 11025752 e 11229519, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216749 Nr: 16143-51.2014.811.0015

 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: GENIR DALABETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE BIZERRA MACCARINI - 

OAB:16508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, 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 

OUTUBRO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

(...) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216267 Nr: 15839-52.2014.811.0015

 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: LORIVETE TEREZINHA FRIGHETTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 OUTUBRO DE 

2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) 

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; d) 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; e) 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. 

(...) 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. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182244 Nr: 3184-82.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; b) RECONHECER o 

direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA sob o 13º salário e 

férias; c) 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; d) 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, 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227367 Nr: 4076-20.2015.811.0015

 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: JOVILDE INEZ RUCKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265563 Nr: 6824-88.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ANA DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no 

sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...) 

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo 

que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à 

obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto 

na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, 

quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em 

razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da 

sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I 

a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180252 Nr: 1075-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 201), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT, para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 201, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 272092 Nr: 11140-47.2016.811.0015

 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: CLEUSA MARTINS DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 
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necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238775 Nr: 11270-71.2015.811.0015

 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: EUDENICE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275628 Nr: 13483-16.2016.811.0015

 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: MARIA ANGELA LOPES BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no 

sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO 

da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...) 

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo 

que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à 

obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto 

na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, 

quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em 

razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da 

sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I 

a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211102 Nr: 11840-91.2014.811.0015

 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: GABRIELLA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 225674 Nr: 3182-44.2015.811.0015

 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: IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 237846 Nr: 10655-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAMAR APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se 

durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de 

existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da 

verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do 

restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 

1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 

953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 

933208-SC).INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se 

a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.CERTIFIQUE-SE, oportunamente, 

o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas 

necessárias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184069 Nr: 5126-52.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DAMASCENO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, 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 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

(...) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271185 Nr: 10554-10.2016.811.0015

 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: DEBORAH QUESIA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 JULHO DE 2011 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) 

ADICIONAL NOTURNO e HORAS EXTRAS dos meses faltantes; d) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário; 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. (...) 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. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228829 Nr: 4934-51.2015.811.0015

 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: BENO KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 2010 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) 

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 
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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. 

(..) 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. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209787 Nr: 10819-80.2014.811.0015

 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: JOSÉ CELSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 AGOSTO DE 2009 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) 

ADICIONAL NOTURNO e 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. (...) 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. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269699 Nr: 9588-47.2016.811.0015

 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: JOVANSIL GERALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 e ADICIONAL de 

PERICULOSIDADE, 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 JULHO DE 2011 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 PERICULOSIDADE, desde a 

época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como 

perigosas, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) 

ADICIONAL NOTURNO 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. (...) 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. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206056 Nr: 7797-14.2014.811.0015

 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: CLENILDA LEONARDELI MARANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 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 

JUNHO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) HORAS EXTRAS dos meses faltantes; c) 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; d) 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. 

(...) 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265578 Nr: 6839-57.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 MAIO DE 2011 

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) HORAS 

EXTRAS dos meses faltantes; c) RECONHECER o direito da parte 

REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário e 

férias; d) 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; e) 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. (...) 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. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258703 Nr: 2916-23.2016.811.0015

 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: MARILENE DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 MARÇO DE 2011 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. (...) 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. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267783 Nr: 8232-17.2016.811.0015

 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: EMERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 JUNHO DE 2011 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. (...) 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. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238774 Nr: 11269-86.2015.811.0015

 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: IVONE OSERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 JULHO DE 2010 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 
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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) 

ADICIONAL NOTURNO e 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. (...) 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. (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206708 Nr: 8352-31.2014.811.0015

 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: CARLENE MARIA OLIVEIRA SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, 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 

JUNHO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

(...) 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. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180265 Nr: 1088-94.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, 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 

JUNHO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

(...) 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. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267073 Nr: 7730-78.2016.811.0015

 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: HELIO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 “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 e ADICIONAL de 

INSALUBRIDADE, 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 JUNHO DE 2011 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. (...) 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. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 209789 Nr: 10821-50.2014.811.0015

 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: ANDREIA CRISTINA WALKER NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, 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 

AGOSTO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) 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, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). 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; c) 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. 

(...) 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. (...) Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178797 Nr: 14651-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI OGAWA DOS SANTOS, CASSIA OGAWA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DEFIRO o PETITÓRIO de fls. 19-20, com espeque no art. 11, parágrafo 

2º, da Lei nº 6.830/80 e art. 905, inciso I, do CPC/2015, e DETERMINO o 

LEVANTAMENTO dos VALORES, mediante a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ 

JUDICIAL, da importância depositada pelo Executado às fls. 32, com suas 

atualizações;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195288 Nr: 17036-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Pelo POSTULADO retro, a PARTE EXEQUENTE requer a SUSPENSÃO do 

feito até o mês de MARÇO/2019;

 II – Assim, não havendo qualquer óbice, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente e DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução pelo prazo 

pleiteado;

III - Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito;

 IV – DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, 

com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 336839 Nr: 13981-44.2018.811.0015

 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: MICIANO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - 

OAB:25.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - PESSOA IDOSA!I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA às fls. 37-41, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, “ARTROPLASTIA TOTAL DE 

CONVERSÃO DO QUADRIL – LADO ESQUERDO”. Nesta esteira, DEFIRO o 

PEDIDO de fls. 47, por conseguinte, 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 da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial.III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado.IV – Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, 

desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS 

com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do 

CPP).V - Por fim, ocorrendo o descumprimento do COMANDO JUDICIAL 

pelos Requeridos, para que este JUÍZO analise o PLEITO de BLOQUEIO 

JUDICIAL, DEVE a Parte AUTORA carrear 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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265968 Nr: 7064-77.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M, HSA-FDSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 Vistos etc.

 I – CIENTE do PETITÓRIO de fls. 546-547;

 II – ATENTE-SE as PARTES quanto aos ITENS VII e VIII da DECISÃO DE 

SANEAMENTO de fls. 536-537;

 III – CUMPRA-SE a DECISÃO de SANEAMENTO de fls. 536-537;

 IV – Após, CONCLUSO.

 Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238782 Nr: 11277-63.2015.811.0015

 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: MARIA NILZA DOS SANTOS BORDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte Requerente, 

para que, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada pelo Requerido Município em fls. 35/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88741 Nr: 6143-36.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDIO GRACIOLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT-18.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação ao autor, para que se manifeste 

requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 339251 Nr: 15577-63.2018.811.0015

 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: PAULO LIMA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! ... “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem à parte Requerente o procedimento de que 

necessita, qual seja, “DRENAGEM DOS ABSCESSOS E TRATAMENTO 

CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE EM AMBOS OS QUADRIS, conforme LAUDO 

MÉDICO em anexo, além de outros procedimentos que se mostrarem 

necessários, em especial, exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, 

internação em UTI, UTI móvel, etc”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180835 Nr: 1676-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, no 

sentido de proceder a discriminação dos valores executados, bem como 

informar os números das contas bancárias para depósito.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS 

do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA APOLO e na CAPA dos AUTOS, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚ¬BLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III - CERTIFICADA a AUSÊNCIA de 

IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo 

Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por 

intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160173 Nr: 7528-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES

 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: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos cópia dos documentos pessoais do autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107581 Nr: 14523-14.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCONDI ALIMENTOS E CONDIMENTOS LTDA., 

NEOCIR INÁCIO HIPÓLITO, VALDECIR INÁCIO HIPOLITO, ROSANGELA 

GONÇALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLLEY BORMANN - 

OAB:12310/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que a parte Executada querendo apresente as 

contrarrazões ao de recurso de Apelação de fls 91/94, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265148 Nr: 6600-53.2016.811.0015

 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: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, expeço intimação ao autor, em razão do recurso de 

Apelação apresentado pelo requerido, em fls.155/168, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252162 Nr: 19423-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALUSTIANO OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

15 dias, sobre o petitório do requerido INSS em fls. 65 (verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242449 Nr: 13636-83.2015.811.0015

 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: ANDRÉ ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão da petição e procuração de fls. 44/46, expeço 

nova intimação ao autor, da sentença prolatada em fls. 51/55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185492 Nr: 6620-49.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISADORA DA SILVA KREIN, SERGIO KREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão do recurso de apelação 

interposta pelo Estado do Mato Grosso as fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180339 Nr: 1166-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA ESPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos os documentos pessoais da parte autora.

Decisão

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 EM CORREIÇÃO PERMANENTE. 

CHAMO O FEITO À ORDEM! Inicialmente, EM CORREIÇÃO PERMANENTE, 

cumpre RETIFICAR a DECISÃO LIMINAR proferida em 09/10, no que 

concerne ao PROCESSO ADMINISTRATIVO “sub judice”, na medida em 

que constou outra NUMERAÇÃO e, consequentemente, 

FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA, razão pela qual, em analogia ao artigo 494, 

inciso I, do CPC/2015, PROFIRO NOVA DECISÃO, a fim de ACLARAR 

eventuais dúvidas que poderiam surgir: Trata-se, pois, 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 
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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 

535718/2015 - INTERMAT e APENSOS 82231/2017, 566679/2015, 

59663/2016, 621572/2016, pressupõe-se que a parte REQUERENTE esteja 

se RESGUARDANDO em não sofrer prejuízos diante da possibilidade de 

perder a titulação para os assentados do Assentamento Zumbi dos 

Palmares da área de terras denominada de Fazenda Três Nascentes. 

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, considerando que o REQUERENTE esteja 

se precavendo em não sofrer prejuízos diante da possibilidade de perder 

a titulação para os assentados do Assentamento Zumbi dos Palmares da 

área de terras denominada de Fazenda Três Nascentes, supostamente, 

indevido. Neste sentido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”, 

diante do Acórdão TRF1 – AC 00156049020064013600 que aduz “(...) 

tendo a imissão na posse sido determinada e efetivada por ordem da 

justiça federal, alterando profundamente (quiçá irreversivelmente) o 

mundo naturalístico em derredor do bem, a revogação da imissão, anos 

depois, em função da desistência do INCRA, deve ser seguida da ordem 

imediata de reintegração do particular na posse do bem (que tem inscrito 

em seu nome no registro imobiliário), com o monitoramento do seu 

cumprimento, por uma questão de justiça, e em atenção ao princípio da 

efetividade do processo, que deve ter o máximo rendimento possível. (...)”. 

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”, está 

caracterizado no simples receio de que, diante do processo administrativo, 

a parte REQUERENTE possa perder a titulação a área denominada 

Fazenda Três Nascentes para os assentados do Assentamento Zumbi 

dos Palmares, bem como a demora da pretensão causar o perecimento do 

direito. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO acerca do 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 ADMINISTRATIVOS de nº 

535718/2015 - INTERMAT E APENSOS 82231/2017, 566679/2015, 

59663/2016, 621572/2016, 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 

ADMINISTRATIVOS 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010343-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI RODRIGUES (REQUERIDO)
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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: 06/11/2018 Hora: 

08:30

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010352-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO A PARTE AUTORA 

ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 08:45.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte, acerca da audiência designada: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010067-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (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: 06/11/2018 Hora: 

09:30

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON AMARAL DOS ANJOS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002006-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KLEBERSON AMARAL DOS 

ANJOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO 

que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a 

inversão dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o 

executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado (Autor na fase de conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a exequente (Requerida na fase de conhecimento) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Serve a presente como MANDANDO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013474-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROZANGELA APARECIDA SPIESS CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

8013474-15.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROZANGELA APARECIDA 

SPIESS CAMARGO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006261-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR HELENA VERUSSA (REQUERENTE)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006261-43.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUIOMAR HELENA VERUSSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE SANTANA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011774-04.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLA CAROLINE SANTANA 

DE SOUZA ALVES REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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, 10 de outubro de 
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2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011255-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. BRONDANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO ALVES DE NAZARE (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: 07/11/2018 Hora: 08:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008993-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008993-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO 

BRANDAO 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, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002954-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

NAIR NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002954-81.2017.8.11.0015. REQUERENTE: NAIR NEVES DE BRITO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001901-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEIR RODRIGUES DE 

SOUSA 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANA CAETANO BONIFACIO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (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: 

8011398-18.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA CAETANO 

BONIFACIO 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (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: 

8011529-90.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON RODRIGUES 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013370-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTINA AUGUSTO 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: 

8013370-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTINA AUGUSTO 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, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002702-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA (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: 

1002702-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELISANGELA MOREIRA DE 

OLIVEIRA 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANO AGUSTINHO PEREIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE CEREZINI ANDRADE (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

TALITA LIEBERKNECHT MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO PIMENTEL SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001866-42.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOVIANO AGUSTINHO 

PEREIRA 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, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DA SILVA (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: 

1002729-95.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO ALVES 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, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSIELI ALINE VIEIRA BENTO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (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: 

1001652-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAKSIELI ALINE VIEIRA 

BENTO 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, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO WARMLING (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 13:15.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010762-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ARLINDO MADALOZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 Hora: 

09:45.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011054-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTO - MEK LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CANDIDO DA SILVA 01955064130 (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: 07/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000778-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGARASSU - INDUSTRIA DE BARCOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010769-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (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: 07/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010341-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO SOARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 13:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010505-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA SCHABARUM SANTOS (EXEQUENTE)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUER SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão/sentença proferida nos autos, no prazo de 10 dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que será certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, será expedido o competente ALVARÁ nos termos da 

determinação constante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DE MORAES & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE ACERCA DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/11/2018 

Hora: 10:15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACARI MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação redesignada para 05/11/2018 14:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERREIRA RAMOS (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: 06/11/2018 Hora: 

10:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003006-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado das partes, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LARA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013387-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIDE CASTRO (REQUERENTE)

FELICIANO LHANOS AZUAGA (REQUERENTE)

SORAIDE CASTRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013387-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FELICIANO LHANOS 

AZUAGA, SORAIDE CASTRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 comprovantes de ID. 

13027221 e 14556040. 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 
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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, 20 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013441-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA FRANCISCA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 15:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010782-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU BARCELOS PAIXAO - ME (RÉU)

 

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: 07/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LEVINA GUSMAO REIS CARDOSO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002419-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NATALIA LEVINA GUSMAO 

REIS CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aforada por NATALIA LEVINA 

GUSMAO REIS em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, por não 

possuir relação jurídica com este. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação o Reclamado não afasta as pretensões do 

Reclamante, se atendo a alegar que o débito é devido, a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 

assinalo que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não coligiu 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, que comprovasse a sua anuência com a prestação de algum 

serviço e que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por valor indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Diante da resolução da 

controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível 

discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. Antes 

mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação 

do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. SINOP, 26 de junho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010546-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADIR ARTIGAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009368-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEBORAH SOARES CASARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (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: 07/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLFF CASEMIRO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (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: 06/11/2018 Hora: 10:4

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010139-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI SILVERIO (RÉU)

 

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: 07/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010518-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO WRONSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009376-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOING (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 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: 07/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010002-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI NEVES DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

SUELEM MAGGIONI DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (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: 07/11/2018 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008359-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENER ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (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: 07/11/2018 Hora: 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR MORGENSTERN PADILHA (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: 06/11/2018 Hora: 

13:15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J A POLA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (REQUERIDO)

RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI (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: 07/11/2018 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (ADVOGADO(A))

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 07/11/2018 Hora: 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-53.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S 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: 07/11/2018 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009386-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (REQUERENTE)

ALEX BARBOSA CALDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES 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: 07/11/2018 Hora: 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005052-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SANDRA BARTOLOMEU PESSOA (REQUERENTE)

ANDERSON RIBAS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 16:00

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009400-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

NATALICIO JEJUR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 07/11/2018 Hora: 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012357-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (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: 07/11/2018 Hora: 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 16:45

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009136-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRUM DELLA ROSA (REQUERENTE)

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (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: 07/11/2018 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANO CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 17:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009184-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS (ADVOGADO(A))

CRISTHIAN COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BARBOSA MACEDO (REQUERIDO)

GABRIEL DA SILVA MACEDO (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: 07/11/2018 Hora: 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006720-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LUA CARLOS ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 17:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GALLI (REQUERENTE)

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS BENEDET (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o(s) advogado(s) da parte para 

Audiência conciliação designada para 05/11/2018 17:45

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009188-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON APARECIDO DE MENESES (REQUERENTE)
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THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 07/11/2018 Hora: 16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008812-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ELY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 07/11/2018 Hora: 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

TIAGO EDER LUPATINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (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: 07/11/2018 Hora: 16:45

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009417-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 07/11/2018 Hora: 17:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-44.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NETO SILVA (ADVOGADO(A))

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY APARECIDO PEREIRA (REQUERIDO)

GISELY MARENGONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010306-44.2012.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: JHONY APARECIDO PEREIRA 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, 10 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012303-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GILBERTO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012303-23.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA 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, 10 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008328-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 07/11/2018 Hora: 17:30

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007783-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007783-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE MELLO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 10 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))
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PABLO BIRNFELD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO 

BIRNFELD em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto à existência de relação jurídica entre as partes 

a autorizar a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Ainda que não conste nos autos 

reclamação administrativa formulada pela parte Requerente junto à parte 

Requerida, o INTERESSE DE AGIR resta demonstrado a partir do momento 

em que a tese defensiva se contrapõe à tese autoral, desta forma 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Uma vez que a parte Requerente 

imputa fato negativo – inexistência do relação jurídica – em atenção ao 

disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da prova em seu 

favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer aos autos 

prova da referida origem do débito. E, nesta senda, não havendo nos 

autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. 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). Em 

específico, quanto à inexistência do débito, a parte Requerente, em sua 

petição inicial, consignou tão somente o valor de R$ 1.239,87 (um mil e 

duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos) vencido em 

05.11.2014 e incluído em 13.01.2015 na base de dados do SPC; contudo, 

ainda no id nº 11372038, trouxe extrato emitido pelo SCPC no qual 

contempla a existência de duas negativações, sendo a mais antiga 

inserida pela parte Requerida, no valor de R$ 910,61 (novecentos e dez 

reais e sessenta e um centavos) vencido em 05.11.2014 e inserido em 

18.12.2014. Deste modo, verifica-se que ambas as negativações, de R$ 

1.239,87 e de R$ 910,61, possuem a mesma data de vencimento; portanto 

referem-se ao mesmo débito. Merecendo, por óbvio a exclusão de ambas, 

uma vez que a divergência de valores, se deu apenas em razão da 

diferença no lapso temporal para a sua inscrição: a primeira, em 

13.01.2015 e a segunda em 18.12.2014. 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. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.500,00 (três 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, bem como considerando que esta ostenta inscrição posterior em 

seu nome da qual não demonstrou que exista discussão judicial sobre. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR a parte Requerida 

a pagar a importância de R$ 3.500,00 (três 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 débitos de R$ 1.239,87 no SCP e de R$ 

910,61 no SCPC discutidos nos presentes autos. 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (ADVOGADO(A))

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (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. 1002283-24.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $12,200.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LEIDIANE DE BARROS MATIAS Endereço: SANTOS DUMONT, 501, 

CASA, JD IBIRAPUERA, SINOP - MT - CEP: 78556-830 POLO PASSIVO: 

Nome: ISABELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP Endereço: RUA 

DAS ALAMANDAS, 78, sala B, - ATÉ 210/211, SETOR COMERCIAL, SINOP 

- MT - CEP: 78550-140 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: 16:45 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, 10 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005522-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (REQUERENTE)

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MATHEUS RENGER (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. 1005522-36.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $30,100.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LEIDIANE DE BARROS 

MATIAS Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 501, - DE 501 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-832 POLO PASSIVO: 

Nome: HENRIQUE MATHEUS RENGER Endereço: ESTRADA SABRINA, 614, 

CHACARA, RESIDENCIAL NOVO JARDIM, SINOP - MT - CEP: 78559-861 

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: 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 

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, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324896 Nr: 6242-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREIA PEREIRA 

- OAB:22393 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o 

acusado ROGER DA SILVA CUNHA, brasileiro, solteiro, desempregado, 

natural de Guarantã/MT, nascido aos 15/04/1988, filho de Pedro Elias Filho 

e Fátima Mendes da Silva, atualmente segregado no ergástulo público 

desta urbe, nas sanções do artigo 158, § 1º, (por duas vezes) do Código 

Penal e art. 244-B, da Lei 8069/90.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 7017-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA 

DE AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554, 

ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI 

HOEGER - OAB:17610

 [....]

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante da 

insistência do Ministério Público, designo audiência em continuação para o 

18 de Outubro de 2018, às 16h15min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas Waldemar de Oliveira Alves, Rozana de Oliveira Alves e 

Emerson Tesuo Shimizu, bem como colhido o interrogatório do acusado, 

devendo o cartório expedir os mandados de intimação, grafando que o 

oficial de justiça deverá diligenciar no sentido de intimar as partes 

pessoalmente, nos termos da CNGC. Saem os presente intimados, 

inclusive o acusado. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme 

eu, Luiz Vinícius Iori, o digitei.

Débora Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Junior

 Juíza de Direito Promotor de Justiça

 Charly Hoeger

Advogado

Acusado: Dimas Poltronieri
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334434 Nr: 12403-46.2018.811.0015

 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): HAROLDO JOSÉ BARBOSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Auto de prisão em flagrante – Código Apolo 334434

Vistos.

O advogado, em patrocínio ao custodiado, manifestou-se na audiência de 

custódia concordando com a fiança arbitrada, bem como se comprometeu 

a recolhê-la no prazo fixado pelo magistrado plantonista, o qual, primando 

pelo status libertatis, deferiu a imediata soltura do custodiado, diante de 

problemas técnicos na expedição da guia de pagamento do valor fixado.

 Não obstante, o advogado, ao invés de cumprir com o determinado, com o 

qual, inclusive, concordou e assumiu compromisso às fls. 17/18, 

peticionou às fls. 23/26, dizendo, em síntese, ser a decisão do nobre 

plantonista uma afronta à legislação vigente, além de não recolher a fiança 

arbitrada.

Assim, intime-se o advogado Antônio Ferreira Diniz para que, no prazo de 

48 horas, recolha o valor arbitrado a título de fiança, sob pena de 

comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a evidente 

litigância de má-fé, a ser apurada em ação própria, conforme os ditames 

do Estatuto da OAB (artigos 32 e 34), bem como a análise quanto à quebra 

da fiança (Art. 341, IV do CPP) e quanto à decretação da prisão 

preventiva do então flagranteado.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, imediatamente.

Sinop, 08 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283891 Nr: 18264-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APARECIDO ALVES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o advogado LUIZ IORI fica devidamente intimado a 

se manisfestar nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 252906 Nr: 19779-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Certifico e dou fé que o advogado VALDEMIR JOSE DOS SANTOS fica 

devidamente INTIMADO a apresentar razões de apelação, nestes autos no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336730 Nr: 13911-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA ALVARENGA STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIETA SANTOS 

ZALEVSKI - OAB:OAB/MT-24.152, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:OAB/MT.12292

 Código Apolo 336730 - .Diante do pleito da requerente e haja vista a 

celebração de Termo de Parceria entre esta unidade judiciária e a 

Faculdade FASIPE, determino a expedição de ofício (no prazo de 24h) à 

Clínica de Psicologia de referida universidade para atendimento à 

requerente. Consigne-se no mandado de intimação que a requerente 

deverá contatar a clínica de Psicologia da FASIPE (Centro de Atendimento 

e Pesquisa em Psicologia - CEAPP, com horário de atendimento das 

07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, Telefones: 3517-1300 e 

99989-9245 - Av. Magda Cássia Pissinatti, 69 - Residencial Florença) para 

atendimento gratuito.Intime-se a requerida sobre as medidas protetivas 

acima deferidas, bem como a cientifique de que, em caso de 

descumprimento delas, poderá ser-lhes decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do §3º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente sobre o deferimento destas medidas, a 

qual deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se 

forem descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da 

presente decisão.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive em regime de 

plantão, acaso ultrapassado o horário para distribuição regular dos 

mandados.Sinop, 09 de outubro de 2018.Rosângela Zacarkim dos Santos 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 320672 Nr: 3522-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A

 Carta Precatória - Código Apolo 320672

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha PM Otiniel Correia de Lima.

Designo o dia 22 de novembro de 2018, às 13h15min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se o Policial Militar.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 320897 Nr: 3684-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 6280/B

 Carta Precatória - Código Apolo 320897

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha PM Filipe Machado Costa Neto.

Designo o dia 27 de novembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se o Policial Militar.

Intimem-se os advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas
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 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 322193 Nr: 4474-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOREMBERGUE ALMONDES DE MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Carta Precatória - Código Apolo 322193

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha Vergilia de Souza Dyba.

Designo o dia 27 de novembro de 2018, às 13h15min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 176315 Nr: 11996-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER GUNTHER WEBER, DINARTI VITOR DE 

ALMEIDA CARLI JUNIOR, PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537, FERNANDO 

ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, VERA LUCIA 

CID HERNANDES CARLI - OAB:MT 1.666

 Certifico e dou fé que o advogado LUIZ SERGIO ROSSI fica devidamente 

INTIMADO a apresentar alegações finais, nestes autos, no prazo legal.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 304910 Nr: 2118-46.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTON COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício ricardo alves - 

OAB:151523

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do advogado 

Maurício Ricardo Alves, OAB/MT nº 151523, para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 300506 Nr: 8729-94.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DO LIVRAMENTO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Rinaldo Ferreira da Silva, OAB/MT n° 6.813, para manifestar-se 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 228675 Nr: 4830-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jackson marce - OAB:

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Jackson Marcelo Nervo, OAB/MT nº, 12883 para manifestar-se 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 228675 Nr: 4830-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jackson marce - OAB:

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do senhor 

advogado Jackson Marcelo Nervo, OAB/MT nº 12883, para manifestar-se 

no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 338378 Nr: 15019-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MENDES SARATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645-O/MT, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19370/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição das 

testemunhas de defesa Valdelice de Moraes e Josiane Felix, para 

25.10.2018 (quinta-feira), às 14:45 horas, devendo ser intimadas 

pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e os 

advogados constituídos (f. 09).

Solicite-se ao Juízo de origem cópia do depoimento policial do acusado.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337265 Nr: 14250-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:MT-22806/O

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

da acusada Gabriela Fernandes Mathias, para 04.12.2018 (terça-feira), às 

15:45 horas, devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê 

dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e os 

advogados constituídos (fls. 10/11v).

Determino ao advogado Antonio Ferreira Diniz, em 05 (cinco) dias, 

apresentar substabelecimento de poderes, porquanto a ré Gabriela 

Fernandes Mathias já havia constituído advogado em 15.02.2018(f. 10).

Cumpra-se intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337745 Nr: 14594-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Ana Paula Freitas de Souza para 04.12.2018 (terça-feira), às 

14:45 horas, devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê 

dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público, o 

advogado dativo (f. 46) e a Defensoria Pública.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321243 Nr: 3876-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Reporto-me à decisão proferida em 18.9.2018 (f. 241), que facultou ao 

réu, em 05 (cinco) dias, indicar o endereço atualizado da testemunha 

Janderlei Aparecido da Silva Vidal, bem como informar quando a 

testemunha Fábio Fonseca Françoso poderá depor em Juízo.

A esse respeito, a defesa manifestou-se em 24.9.2018 (fls. 246/247), 

informando que a testemunha Janderlei reside no mesmo endereço 

constante do mandado de intimação (f. 232) e que Fábio Fonseca 

Françoso poderá depor a partir de 10.10.2018.

Pois bem. Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de inquirição 

das testemunhas Janderlei Aparecido da Silva Vidal e Fábio Fonseca 

Françoso para 25.10.2018 (quinta-feira), às 15:45 horas.

Com relação à testemunha Janderlei Aparecido da Silva Vidal, em que 

pese a afirmação da defesa, conforme certidão lavrada pelo oficial de 

justiça, servidor com fé pública, em 03.9.2018 (f. 233), Janderlei é pessoa 

desconhecida no endereço constante do mandado (f. 232), onde reside 

há aproximadamente 02 (dois) anos a pessoa de "Erick", cabendo à 

defesa, interessada na inquirição, indicar novo endereço ou comunicar a 

testemunha a respeito da audiência ou, ainda, providenciar que 

compareça à secretaria do Juízo, a fim de ser intimada nos termos do 

artigo 370, § 3º, do CPP.

Intime-se a testemunha Fábio no endereço indicado pela defesa (f. 247) e 

requisite-se o réu preso à direção da penitenciária local.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9183-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MENEZES, GABRIEL MENEZES 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

de inquirição da testemunha policial federal Fabrício Alencar Araripe Lobo 

para 25.10.2018 (quinta-feira), às 16:30 horas.

Requisite-se o réu preso à direção da penitenciária local e intimem-se a 

testemunha, o réu solto e o Ministério Público, observando-se o disposto 

nos artigos 1.388 e 980, §§ 1º e 4º da CNGCGJ/MT e 351 c.c. 370, do CPP.

Certifique-se se os advogados dos réus regularizaram a representação 

processual, conforme já determinado em 28.8.2018 (f. 147) e 03.10.2018 

(f. 203).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123631 Nr: 2843-61.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 (...) Considerando as retificações acima, adotando-se 13.02.2017 (f. 401) 

como marco inicial do cálculo de penas, infere-se que o requisito objetivo 

para progressão de regime está preenchido desde 07.10.2018 , já 

computados os 31 (trinta e um) dias de remição reconhecidos na 

manifestação ministerial de 10.9.2018 (fls. 453/454).Diante de todo o 

exposto, considerando que o atestado de comportamento carcerário mais 

recente foi emitido em 27.8.2018 (f. 447), relego a análise do pedido de 

progressão de regime formulado em 04.9.2018 (fls. 445/446) e, por ora, 

determino ao advogado Névio Pegoraro (OAB/MT 6904-B), em 05 (cinco) 

dias, apresentar atestado atualizado de comportamento carcerário do 

reeducando.Não obstante, elabore-se novo cálculo de penas do 

reeducando, utilizando o sistema informatizado “Módulo de Gerenciamento 

de Penas – MGP”, nos termos do art. 1.777 da CNGCGJ/MT.Cumpra-se e 

intimem-se. (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315235 Nr: 17786-39.2017.811.0015

 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 RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que o réu foi devidamente notificado, razão pela qual 

INTIMO o advogado dr. AUDINEY RODRIGUES FERNANDES para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos.

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

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) da autora para 

que, juntamente com a sua constituinte, compareça à audiência designada 

para 11/10/2018, às 14:00 horas, na sala de audiência da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, bem como, para que a requerente 

e genitora da menor compareça a esta Secretaria, munida dos 

documentos pessoais, a fim de assinar o TERMO DE GUARDA da menor.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 16891-98.2009.811.002 – CÓDIGO 237061

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR, OAB/MT 

N.º 7215, para que tome ciência que o processo n. º 

16891-98.2009.811.002 – CÓDIGO 237061, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 757, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

04/10/2018.

Processo n. º 9512-62.2016.811.0002 – CÓDIGO 445210

 INTIMAÇÃO DO Dra. ELLEN LAURA LEITE MUNGO, OAB/MT N.º 10.604, 

para que tome ciência que o processo n. º 9512-62.2016.811.0002 – 
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CÓDIGO 445210, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1188, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 04/10/2018.

Processo n. º 5428-72.2003.811.0002 – CÓDIGO 59743

 INTIMAÇÃO DO DR. DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO, OAB/MT N.º 

19379/B, para que tome ciência que o processo n. º 

5428-72.2003.811.0002 – CÓDIGO 59743, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 521, 

encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

27/09/2018.

 Processo n. º 4237-89.2013.811.0002 – CÓDIGO 58445

 INTIMAÇÃO DO Dra. ALYNE D’ REVELIN RODRIGUES, OAB/MT N.º 21.185, 

para que tome ciência que o processo n. º 4237-89.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 58445, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 04/10/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005221-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CASSIA TATIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEINER FORTES LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005221-65.2017.8.11.0002; Valor causa: $6,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[Alimentos, Relações de Parentesco]; Certifico que, diante 

do Ofício de id.10771072, dando conta da ausência da autora na data da 

coleta do material para exame de DNA, intimo a Requerente, por meio de 

seu patrono, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004131-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. O. S. (AUTOR(A))

R. D. O. S. (AUTOR(A))

M. S. F. (ADVOGADO(A))

C. C. D. A. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. A. D. R. S. (RÉU)

C. C. D. A. S. (RÉU)

R. D. S. O. P. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAURA ANTONIA DA ROCHA OAB - 042.007.491-06 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1004131-22.2017.8.11.0002; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Investigação de Paternidade]; Certifico 

que diante do laudo de DNA colacionado no id.15403422, intimo as partes 

e o Ministério Público, para manifestarem-se sobre o documento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 248485 Nr: 8105-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDSA, LRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOEL SANTANA DA 

COSTA - OAB:, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls.119, item III, intimo a 

parte autora a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 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, encaminhei matéria para imprensa com INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, para audiência redesignada para o dia 23/10/2018, às 14 

horas, onde deverá comparecer acompanhada de suas testemunhas.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007733-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. (AUTOR(A))

A. L. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. S. O. (RÉU)

C. D. T. E. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1007733-84.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15054228 e da certidão que designou audiência de ID 15760129. Várzea 

Grande/MT, 8 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007938-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. A. V. (ADVOGADO(A))

S. M. G. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. B. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007938-16.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de bens c/c Pedido de Alimentos e Guarda. Diz o 

Código de Processo Civil: Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte autora deve 

carrear aos autos a sua certidão atualizada de nascimento ou certidão de 

casamento com averbação de separação ou divórcio, comprovando a 

inexistência de impedimento ao reconhecimento da união estável, o mesmo 

ocorrendo com o requerido. Ademais, deve encartar os documentos que 

comprovem a existência dos bens passíveis de partilha, sob pena da 

sentença gerar efeito apenas entre as partes. Após auferida a somatória 

dos bens e pensão alimentícia, o valor da causa deverá ser emendado 

(art. 292 III e VI do CPC). Assim sendo, intime-se a parte autora, por 

Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002555-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

EUFLAVIO GONCALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ODAIR BERNARDO CUSTODIO (REQUERENTE)

ASCINDINO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

WILMA GONCALVES DA SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

ROSANGELA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

TEREZINHA ADELIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA JUVENTINO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

EDSON AUXILIADOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

EUFRASIO GONCALO DA SILVA (REQUERIDO)

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. 1002555-57.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Analisando 

detidamente os autos, algumas providências devem ser adotadas para 

que chegue a seu término. A procuração outorgada pela herdeira Wilma à 

herdeira Terezinha está irregular, eis que outorgada antes do óbito da Sra. 

Antonia, de modo que não abrange a herança deixada por esta. Além 

disso, a procuração não possui poder especial para renunciar, de modo 

que a renúncia constante dos autos, por esta herdeira, encontra-se 

completamente irregular. Observo que não basta o reconhecimento de 

firma para que esteja preenchido o requisito exigido pelo art. 1.806, do CC. 

Assim, a herdeira pode regularizar sua representação através de nova 

procuração por instrumento público que atenda aos requisitos acima ou 

comparecer nos autos, devidamente representada por Advogado e 

comparecer à escrivania para assinar a renúncia. Para que ocorra 

qualquer transferência patrimonial, através de Inventário ou Arrolamento, 

todos os impostos devem estar pagos. Intime-se pois a Inventariante, por 

sua patrona, para trazer aos autos a prova do pagamento do IPTU e as 

certidões negativas expedidas pelo Município em nome dos falecidos. 

Deve, ainda, trazer aos autos os comprovantes de pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias e a certidão que comprova a inexistência 

de testamento. Deve vir aos autos as últimas declarações e o plano de 

partilha, ainda que apenas reforce o que já consta dos autos. Em seguida, 

o processo deve ser remetido à Fazenda Pública Estadual para 

manifestação. Indefiro o pedido de consulta dos Sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, formulado pela Procuradoria Geral do Estado (Id. 14071885), 

eis que nada há nos autos que sugira a existência de valores em favor 

dos falecidos. Após as providências acima, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDSON GUEVARA DIAS (RÉU)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000113-89.2016.8.11.0002 

VISTOS etc. JAKSILAYNE FRANÇA DA GUIA GUIMARÃES DIAS, 

qualificada, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS contra RUDSON GUEVARA DIAS, também qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Contraiu matrimônio com o requerido em 09/06/2006, 

sob o regime da comunhão parcial de bens. Da união não advieram filhos. 

O casal conviveu maritalmente por anos, no entanto, a relação se 

deteriorou com o passar do tempo, ficando prejudicado para ambos o 

convívio diário e manutenção do casamento. Como a convivência não 

agradava mais a ambos, o requerido deixou a residência em que 

conviviam em Novembro de 2015, todavia, todas as dívidas contraídas no 

matrimônio estavam no nome da requerente, que vem arcando sozinha 

com tais ônus, as quais serão mais adiante discriminadas. A Requerente 

por diversas vezes, de forma amigável, tentou o divórcio, contudo, todas 

as tentativas restaram inexitosas, não restando alternativa, senão 

socorrer-se ao Poder Judiciário para decretar o divórcio como também a 

partilha dos bens. Durante a constância do casamento as partes 

adquiriram os seguintes bens que deverão ser partilhados: - 01 imóvel, 

situado na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, no Residencial Júlio Domingos 

de Campos, o imóvel está em posse da requerente, e foi adquirido em 09 

de maio de 2010 (Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento 

Residencial Com Opção de Compra, Tendo Por Objeto Imóvel Adquirido 

com Recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial – 

Doc.03) pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde paga, em média, valores 

variáveis de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), arcando com este 

ônus sozinha desde que o requerido saiu de casa. Já foram pagas 73 

(setenta e três) parcelas de um total de 180 (cento e oitenta), destas a 

requerente pagou 07 (sete) sozinha, desde dezembro de 2016 somando 

R$2.226,00 (dois mil duzentos e vinte e seis reais), totalizando o montante 

de R$ 23.214,00 (vinte e três mil duzentos e catorze reais), já pago 

referente ao imóvel. Saldo a pagar de R$ 34.026,00 (trinta e quatro mil e 

vinte e seis reais); Salienta que a requerente fez diversas benfeitorias no 

imóvel, sendo primeiramente o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) - recibo anexo - referente à instalação de granito na 

cozinha, banheiro e passarela da residência, pela Empresa ROCHA 

MÁRMORES E GRANITOS que já se encontra devidamente quitada. E 

desde o mês de dezembro, após a saída do requerido do lar, a requerente 

arcou sozinha com 02 (duas) parcelas de um total de 07 (sete) vezes de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) – extrato de débito em conta 

corrente em anexo. Contratou a instalação de móveis planejados no 

imóvel, pela Empresa ORGANIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA – Contrato anexo – no valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos 

reais), para pagamento de forma parcelada, de acordo com a cláusula 

segunda do referido contrato. Vem arcando sozinha com os pagamentos, 

após a saída do requerido do lar, tendo pago três parcelas de R$ 1.433,00 

(um mil quatrocentos e trinta e três reais) a contar de dezembro - extrato 

de débito em conta corrente em anexo. A requerente, que sempre 

trabalhou para se sustentar, investiu todo seu dinheiro nas reformas no 

imóvel, sendo verbas rescisórias na época no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) e seu FGTS no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). - 01 

imóvel, situado próximo ao bairro Osmar Cabral, adquirido na constância 

do matrimônio, na monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porem a 

requerente não possui quaisquer documentos que comprovem a 

negociação, fato este que poderá ser facilmente comprovado por prova 

testemunhal, o que desde já se requer, bem como a apresentação dos 

documentos necessários pelo requerido à comprovação do mesmo; - 01 

automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, Cód. RENAVAN nº. 

252833970, em nome do requerido, porém na posse da requerente. O réu 

vem pagando o valor mensal das parcelas de aproximadamente R$ 600,00 

(seiscentos reais). - 01 motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 

150, Cód. RENAVAN nº. 00595587860, em nome da requerente, porém em 

posse do requerido. O requerido vem pagando o valor mensal das 

parcelas de aproximadamente R$170,00 (cento e setenta reais) reais. 

Durante o casamento, os cônjuges contraíram as seguintes dívidas: - 01 

EMPRÉSTIMO CONSTRUCARD pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 

24 de março de 2015, para realizar uma reforma na casa em que 

adquiriram, em nome da requerente, em 72 (setenta e duas) parcelas 

variáveis de R$ 588,14 (quinhentos e oitenta e oito reais), totalizando o 

montante de R$42.346,08 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e seis 

reais e oito centavos), fora os juros de mora. A autora arca sozinha com 

esse ônus, após a saída do requerido do lar, e só irá terminar de pagar em 

março de 2.021. A dívida remanescente encontra-se na monta de 

R$33.523,98 (trinta e três mil quinhentos, e vinte e três reais e noventa e 

oito centavos) - extrato de débito em conta corrente em anexo; - 01 CDC 

SALÁRIO, realizado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 16 de julho 

de 2015, para terminar a reforma da casa, em nome da requerente, em 34 

(trinta e quatro) parcelas variáveis de R$ 370,42 (trezentos e setenta 

reais e quarenta e dois centavos), totalizando o montante de R$21.475,08 

(vinte e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos), fora 

os juros de mora. A autora arca sozinha com esse ônus, após a saída do 
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requerido do lar, já pagou a monta de R$ 4.417,00 (quatro mil quatrocentos 

e dezessete reais), restando a ser pago a monta de R$14.527,26 

(quatorze mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos); - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 08 de novembro de 

2013, Contato nº 320000143390, no valor de R$ 9.237,91 (nove mil 

duzentos e trinta e sete reais) também para investir na casa, comprar 

cabeças de gado e pagar dívidas do casal, em nome da requerente, 

parcelados em 36 (trinta e seis) vezes, onde pagará ate novembro de 

2016 e a mesma vem arcando desde dezembro com esse ônus; - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 14 de novembro de 

2013, Contato nº 320000193980, no valor de R$ 27,501,50 (vinte e sete mil 

quinhentos e um reais e cinquenta centavos) também para investir em 

cabeças de gado, na casa e pagar dívidas do casal, em nome da 

requerente, parcelados em 50 (cinquenta) vezes de R$550,03 (quinhentos 

e cinquenta reais e três centavos), em que pagará ate janeiro de 2018, e a 

mesma já arcou sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de 

R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), restando R$ 10.450,57 

(dez mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) a 

ser pagos ainda; - 01 EMPRÉSTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 

06 de outubro de 2015, Contato nº 320000194560, no valor de R$ 

23.119,41 (vinte e três mil cento e dezenove reais e quarenta e um 

centavos) também para investir em cabeças de gado, na casa e pagar 

dívidas do casal, em nome da requerente, parcelados em 24 (vinte e 

quatro) vezes de R$ 963,30 (novecentos e trinta e três reais e trinta 

centavos), em que pagará ate outubro de 2017, e a mesma já arcou 

sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de R$ 6.519,10 (seis mil, 

quinhentos e dezenove reais e dez centavos), restando R$ 15.412,80 

(quinze mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos) a ser pagos 

ainda. Frise-se que com os empréstimos foram compradas cabeças de 

gado, a título de investimentos, porém a requerente não tem notícias do 

que foi feito dos animais, se foram vendidos ou se ainda estão sendo 

criados. Conforme se observa da conversa por “WhatsApp” em anexo, o 

mesmo admite estar em posse dos gados, ou do dinheiro adquirido das 

vendas destes, e nada repassou a requerente, que vem por diversos 

meios tentando cobrá-lo e não obtém sucesso. Ademais, existem as 

contas em conjunto adquiridas via cartão de crédito e cheques em nome 

da requerente. A autora encartou extrato da conta corrente da requerente 

junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde demonstram os débitos 

automáticos referentes as dívidas supracitadas. A requerente formulou a 

seguinte proposta de acordo: 1- A mesma ficaria com o imóvel onde reside 

com sua filha, que está em seu nome, na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, 

no Residencial Júlio Domingos de Campos, e ficaria com o ônus de pagar o 

saldo remanescente junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 2- O imóvel 

situado próximo ao bairro Osmar Cabral, ficaria integralmente com o 

requerido, já que mesmo está em posse de todos os documentos 

referente ao mesmo; 3- O automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, 

Cód. Renavan nº 252833970, em nome do requerido, seria entregue ao 

mesmo, que continuaria arcando com todo o ônus que porventura existir; 

4- A motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 150, Cód. Renavan nº 

00595587860, em nome da requerente, seria entregue a mesma, que 

arcaria com todo o ônus que porventura existir; 5- A REQUERENTE 

ARCARIA COM O ÔNUS DO PAGAMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS 

EXISTENTES, (EMPRÉSTIMOS, CARTÃO DE CRÉDITO, ETC) O cônjuge 

virago voltará a usar o seu nome de solteira. A requerente renuncia 

qualquer tipo de requerimento sobre alimentos e pensões. Ao final, 

requereu o julgamento de procedência dos pedidos constantes da inicial, 

para o fim de decretar o divórcio do casal, expedindo-se o competente 

mandado de averbação; Que seja feita a partilha dos bens na proporção 

de 50%, caso não realizado acordo em audiência de conciliação a ser 

marcada, o que desde já se requer; a citação do Requerido; Que a 

requerente volte a usar o seu nome de solteira; requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos (Id. 1499630 a 1500208). AJG deferida e ordem de citação 

(Id. 1503112). Em audiência, a conciliação restou inexitosa (Id. 3694945). 

Citado (Id. 2058404), o requerido apresentou contestação no Id. 4346855, 

aduzindo que as partes são casadas entre si, desde 09/06/2006, sendo 

que desta união não tiveram filhos. Apesar da convivência durante anos, 

a relação se deteriorara em razão de adultério da requerente, sendo que 

após a separação, o requerido deixara a casa com o uso da requerida, 

com intuito de que o bem fosse vendido e partilhado. A separação ocorreu 

no início de Novembro de 2015 como asseverou a requerente. A 

requerente, porém, apresenta dívidas inexistentes ao casal há época em 

que conviviam, e ou mesmo dívidas já pagas, com a argumentação de que 

vem arcando sozinha com despesas contraídas juntas. Aos bens 

existentes da união, se deve excluir os herdados ou adquiridos através da 

herança. O requerido fora beneficiado por duas heranças de seus avós, o 

que será provado durante a instrução, sendo que resultante desta 

sucessão fora adquirido um terreno em nome do requerido e também fora 

investido grande parte na reforma da casa. Assim, para elucidar a 

respeito do alegado acima, em Março de 2008 o requerido recebera de 

herança de seus avós paternos a quantia de R$ 12.000,00, - este valor 

correspondia a metade do quinhão de seu pai, sendo que a outra parte 

fora para sua irmã Vanessa -. Este valor foi investido em gado e 

colocados no sítio da mãe do requerido. Em Abril de 2010, o casal foi 

sorteado no programa de arrendamento da Caixa, e assim adquiriram uma 

casa, a mesma que está sendo usada pela requerente. Neste ínterim, o 

requerido vendeu o gado oriundo da herança e investiu o valor no imóvel, 

em pintura, box, banheiro, muro, balcão para cozinha, ou seja, todo o 

dinheiro fora empregado na casa. Em Junho de 2011, a mãe do requerido 

vendeu uma área rural pertencente a ela e ao falecido pai de Rudson. 

Assim, a genitora do requerido dividiu a herança de seu pai entre os dois 

filhos, na importância de R$ 33.577,00, sendo que deste valor R$ 

18.577,00 foram depositados em uma conta da requerente. Esta conta era 

na Caixa Econômica Federal conforma comprova o documento anexo. O 

restante, R$ 15.000,00 foi depositado para o sr. Landir Rodrigues, para a 

aquisição de dois terrenos conforme contrato em anexo. O valor 

depositado da herança na conta da requerente foi investido na casa, 

sendo construído 40 metros de muro, grades, portão eletrônico, 

lavanderia, paisagismo e sistema de alarme. Em 27/02/2015 o requerido 

vendeu os dois lotes comprados com a herança do pai, pelo valor de R$ 

50.000,00 conforme contrato anexo. Com esse recurso, que veio de sua 

herança, Rudson adquiriu um outro terreno, o qual a requerente quer 

inserir indevidamente na partilha. Tal terreno fora comprado com dinheiro 

proveniente de herança do requerido sendo R$ 17 mil pagos ao antigo 

proprietário, Sr. Queire Fernandes de Oliveira, e mais R$ 3.516,00 para a 

imobiliária, conforme comprovante de transferências em anexo. Dessa 

maneira, ainda sobraram R$ 30.000,00 da venda dos dois terrenos por R$ 

50.000,00 (que comprou com herança). Esta diferença Rudson investiu na 

ampliação da casa, especificamente na sala, aumentou um quarto, 

cozinha, churrasqueira, e mais um banheiro. Uma simples constatação "in 

loco", é capaz de mostrar que a casa é bem diferente da original. Fizeram 

o Construcard junto a CEF. Do contrato do granito, a requerente efetuou 

apenas dois pagamentos sozinha, no valor de R$ 580,00 cada, ou seja, 

apenas R$ 1.060,00 foi pago exclusivamente pela requerente, e não o 

contrato todo. Quanto ao contrato de móveis planejados, este se findara 

em novembro de 2015, ou seja, fora totalmente pago pelo casal, e não há 

que se falar em pagamento exclusivo da requerente, uma vez que a 

separação ocorrera em novembro de 2015. O contrato de empréstimo no 

Banco Santander de número 320000143390, no próprio extrato, fica claro 

que este fora liquidado em 14/11/2013, ou seja, fora pago pelo casal 

enquanto estavam juntos. Referente ao contrato de empréstimo no banco 

Santander de número 320000143980, no próprio extrato fica claro que 

este fora liquidado em 06/10/2015, ou seja, fora pago pelo casal enquanto 

estavam juntos. No tocante o contrato de empréstimo no banco Santander 

de número 320000194560 pelo que consta, este fora feito em outubro de 

2015, totalmente à revelia do requerido, uma vez que a separação se deu 

em novembro de 2015, ou seja, quase na mesma data. Trata-se este 

último, de um contrato que somente a requerente usufruíra e não pode ser 

relacionado como dívidas do casal. Quanto ao contrato de consignação de 

número 900998 da Caixa Econômica, no valor de R$ 11.548,20, este fora 

contratado em 16/07/2015, e ao que consta foi de caso pensado pela 

requerente, uma vez que já se encontrava em adultério e tal dívida fora 

feita à revelia do requerido. Percebe-se aqui um padrão da requerente em 

ocultar a herança do requerido em sua inicial, ficar com o carro que está 

sendo pago pelo requerido, tentar inserir empréstimos alheios a estrutura 

familiar do casal, e o que é pior, tentar inserir contratos extintos durante a 

convivência do casal como se a dívida ainda existisse. Assim, apenas o 

Construcard diz respeito à dívidas oriundas da união, sendo que estes 

dois contratos que ainda perduram, foram feitos de caso pensado, e só 

foram usufruídos pela requerente, a qual já estava cometendo adultério. 

Ao contrário disso, o requerido continua pagando o carro que está na 

posse da requerente, e ainda paga uma consignação, com saldo devedor 

de R$ 3.615,75 após a separação, valor este que está sendo pago 

somente pelo requerido. Desta maneira, a proposta do requerido, tendo em 
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vista as heranças recebidas, é que a requerente fique com o carro que já 

está na posse dela, desocupe a casa, venda a mesma, pague o 

Construcard e a consignação do requerido e divida o restante do que 

sobrar. O requerido ainda ficaria com a moto e o terreno que possui para 

equivaler a herança recebida. Assim, não merece prosperar a tese da 

requerente, devendo o juízo levar em consideração o alegado e provado 

pelo requerido. Procuração e documentos (Id. 4346856 a 4347077). 

Impugnação à contestação ratificando os termos da exordial (Id. 4590599). 

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção 

no feito, eis que inexiste interesse público primário ou metaindividual a 

justificá-lo (Id. 4721891). Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas 

arroladas (fls. 82/89). Alegações finais apresentadas pelo requerido no Id. 

7983371. É o relatório. Registro da impossibilidade de proferir sentença em 

momento anterior em virtude do volume de trabalho. FUNDAMENTO E 

DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, 

de 2010). 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, não havendo que se falar em prévia separação de fato. Houve 

concordância das partes acerca do divórcio. De rigor, pois, o acolhimento 

do pedido neste aspecto. DA PARTILHA. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes são casadas sob o regime da comunhão 

PARCIAL de bens (Id. 1499630). O casamento, recorde-se, ocorreu em 

data de 09/06/2006, sendo certo que o casal encontra-se separado de 

fato desde Novembro de 2015. Os bens e as dívidas foram adquiridos na 

constância do casamento, como parcialmente reconhecido pelas partes. O 

artigo 1.660 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato 

eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os 

bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - 

os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de 

cessar a comunhão. Os bens adquiridos por doação ou herança só serão 

partilhados se destinados a ambos os cônjuges, o que não se verifica na 

espécie. Ocorre que exceto o imóvel/terreno localizado no Bairro Brasil 21, 

próximo ao Osmar Cabral, parte do valor recebido por herança foi 

investido e incorporado no imóvel residencial das partes. Assim, somente 

o imóvel do Osmar Cabral caberá exclusivamente ao requerido. O 

requerido recebeu duas heranças na constância do casamento, e com os 

valores destas adquiriu um terreno e investiu o restante do dinheiro no 

imóvel adquirido pelas partes na constância da união. Durante o 

casamento, também foram contraídas dívidas pelo casal, conforme 

confirmado pelas partes. Houve ainda a aquisição de uma motocicleta e de 

um automóvel, durante a união. Assim, os bens e dívidas adquiridas na 

constância da união devem ser partilhados de forma equânime entre os 

ex-cônjuges. A requerente reconheceu que foram feitas diversas 

benfeitorias no imóvel pelo réu, inclusive com valores obtidos através de 

herança destinada apenas ao varão. Assim sendo, considerando que 

foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo requerido, o que 

enseja na valorização do imóvel, determino que o referido bem seja 

partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o requerido. 

Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas durante a 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. Quanto a partilha dos bens e das dívidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, eis que 

considerando que foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo 

requerido, o que enseja na valorização do imóvel, determino que o referido 

bem seja partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o 

requerido. Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas na 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. P. R. I. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: Jaksilayne França da Guia Guimarães 

(Id. 1499630). Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 

de Setembro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDSON GUEVARA DIAS (RÉU)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000113-89.2016.8.11.0002 

VISTOS etc. JAKSILAYNE FRANÇA DA GUIA GUIMARÃES DIAS, 

qualificada, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS contra RUDSON GUEVARA DIAS, também qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Contraiu matrimônio com o requerido em 09/06/2006, 

sob o regime da comunhão parcial de bens. Da união não advieram filhos. 

O casal conviveu maritalmente por anos, no entanto, a relação se 

deteriorou com o passar do tempo, ficando prejudicado para ambos o 

convívio diário e manutenção do casamento. Como a convivência não 

agradava mais a ambos, o requerido deixou a residência em que 

conviviam em Novembro de 2015, todavia, todas as dívidas contraídas no 

matrimônio estavam no nome da requerente, que vem arcando sozinha 

com tais ônus, as quais serão mais adiante discriminadas. A Requerente 

por diversas vezes, de forma amigável, tentou o divórcio, contudo, todas 

as tentativas restaram inexitosas, não restando alternativa, senão 

socorrer-se ao Poder Judiciário para decretar o divórcio como também a 

partilha dos bens. Durante a constância do casamento as partes 

adquiriram os seguintes bens que deverão ser partilhados: - 01 imóvel, 

situado na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, no Residencial Júlio Domingos 

de Campos, o imóvel está em posse da requerente, e foi adquirido em 09 

de maio de 2010 (Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento 

Residencial Com Opção de Compra, Tendo Por Objeto Imóvel Adquirido 

com Recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial – 

Doc.03) pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde paga, em média, valores 

variáveis de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), arcando com este 

ônus sozinha desde que o requerido saiu de casa. Já foram pagas 73 

(setenta e três) parcelas de um total de 180 (cento e oitenta), destas a 

requerente pagou 07 (sete) sozinha, desde dezembro de 2016 somando 

R$2.226,00 (dois mil duzentos e vinte e seis reais), totalizando o montante 

de R$ 23.214,00 (vinte e três mil duzentos e catorze reais), já pago 

referente ao imóvel. Saldo a pagar de R$ 34.026,00 (trinta e quatro mil e 

vinte e seis reais); Salienta que a requerente fez diversas benfeitorias no 

imóvel, sendo primeiramente o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) - recibo anexo - referente à instalação de granito na 

cozinha, banheiro e passarela da residência, pela Empresa ROCHA 

MÁRMORES E GRANITOS que já se encontra devidamente quitada. E 

desde o mês de dezembro, após a saída do requerido do lar, a requerente 

arcou sozinha com 02 (duas) parcelas de um total de 07 (sete) vezes de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) – extrato de débito em conta 

corrente em anexo. Contratou a instalação de móveis planejados no 

imóvel, pela Empresa ORGANIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA – Contrato anexo – no valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos 

reais), para pagamento de forma parcelada, de acordo com a cláusula 

segunda do referido contrato. Vem arcando sozinha com os pagamentos, 

após a saída do requerido do lar, tendo pago três parcelas de R$ 1.433,00 

(um mil quatrocentos e trinta e três reais) a contar de dezembro - extrato 

de débito em conta corrente em anexo. A requerente, que sempre 

trabalhou para se sustentar, investiu todo seu dinheiro nas reformas no 

imóvel, sendo verbas rescisórias na época no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) e seu FGTS no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). - 01 

imóvel, situado próximo ao bairro Osmar Cabral, adquirido na constância 
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do matrimônio, na monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porem a 

requerente não possui quaisquer documentos que comprovem a 

negociação, fato este que poderá ser facilmente comprovado por prova 

testemunhal, o que desde já se requer, bem como a apresentação dos 

documentos necessários pelo requerido à comprovação do mesmo; - 01 

automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, Cód. RENAVAN nº. 

252833970, em nome do requerido, porém na posse da requerente. O réu 

vem pagando o valor mensal das parcelas de aproximadamente R$ 600,00 

(seiscentos reais). - 01 motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 

150, Cód. RENAVAN nº. 00595587860, em nome da requerente, porém em 

posse do requerido. O requerido vem pagando o valor mensal das 

parcelas de aproximadamente R$170,00 (cento e setenta reais) reais. 

Durante o casamento, os cônjuges contraíram as seguintes dívidas: - 01 

EMPRÉSTIMO CONSTRUCARD pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 

24 de março de 2015, para realizar uma reforma na casa em que 

adquiriram, em nome da requerente, em 72 (setenta e duas) parcelas 

variáveis de R$ 588,14 (quinhentos e oitenta e oito reais), totalizando o 

montante de R$42.346,08 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e seis 

reais e oito centavos), fora os juros de mora. A autora arca sozinha com 

esse ônus, após a saída do requerido do lar, e só irá terminar de pagar em 

março de 2.021. A dívida remanescente encontra-se na monta de 

R$33.523,98 (trinta e três mil quinhentos, e vinte e três reais e noventa e 

oito centavos) - extrato de débito em conta corrente em anexo; - 01 CDC 

SALÁRIO, realizado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 16 de julho 

de 2015, para terminar a reforma da casa, em nome da requerente, em 34 

(trinta e quatro) parcelas variáveis de R$ 370,42 (trezentos e setenta 

reais e quarenta e dois centavos), totalizando o montante de R$21.475,08 

(vinte e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos), fora 

os juros de mora. A autora arca sozinha com esse ônus, após a saída do 

requerido do lar, já pagou a monta de R$ 4.417,00 (quatro mil quatrocentos 

e dezessete reais), restando a ser pago a monta de R$14.527,26 

(quatorze mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos); - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 08 de novembro de 

2013, Contato nº 320000143390, no valor de R$ 9.237,91 (nove mil 

duzentos e trinta e sete reais) também para investir na casa, comprar 

cabeças de gado e pagar dívidas do casal, em nome da requerente, 

parcelados em 36 (trinta e seis) vezes, onde pagará ate novembro de 

2016 e a mesma vem arcando desde dezembro com esse ônus; - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 14 de novembro de 

2013, Contato nº 320000193980, no valor de R$ 27,501,50 (vinte e sete mil 

quinhentos e um reais e cinquenta centavos) também para investir em 

cabeças de gado, na casa e pagar dívidas do casal, em nome da 

requerente, parcelados em 50 (cinquenta) vezes de R$550,03 (quinhentos 

e cinquenta reais e três centavos), em que pagará ate janeiro de 2018, e a 

mesma já arcou sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de 

R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), restando R$ 10.450,57 

(dez mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) a 

ser pagos ainda; - 01 EMPRÉSTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 

06 de outubro de 2015, Contato nº 320000194560, no valor de R$ 

23.119,41 (vinte e três mil cento e dezenove reais e quarenta e um 

centavos) também para investir em cabeças de gado, na casa e pagar 

dívidas do casal, em nome da requerente, parcelados em 24 (vinte e 

quatro) vezes de R$ 963,30 (novecentos e trinta e três reais e trinta 

centavos), em que pagará ate outubro de 2017, e a mesma já arcou 

sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de R$ 6.519,10 (seis mil, 

quinhentos e dezenove reais e dez centavos), restando R$ 15.412,80 

(quinze mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos) a ser pagos 

ainda. Frise-se que com os empréstimos foram compradas cabeças de 

gado, a título de investimentos, porém a requerente não tem notícias do 

que foi feito dos animais, se foram vendidos ou se ainda estão sendo 

criados. Conforme se observa da conversa por “WhatsApp” em anexo, o 

mesmo admite estar em posse dos gados, ou do dinheiro adquirido das 

vendas destes, e nada repassou a requerente, que vem por diversos 

meios tentando cobrá-lo e não obtém sucesso. Ademais, existem as 

contas em conjunto adquiridas via cartão de crédito e cheques em nome 

da requerente. A autora encartou extrato da conta corrente da requerente 

junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde demonstram os débitos 

automáticos referentes as dívidas supracitadas. A requerente formulou a 

seguinte proposta de acordo: 1- A mesma ficaria com o imóvel onde reside 

com sua filha, que está em seu nome, na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, 

no Residencial Júlio Domingos de Campos, e ficaria com o ônus de pagar o 

saldo remanescente junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 2- O imóvel 

situado próximo ao bairro Osmar Cabral, ficaria integralmente com o 

requerido, já que mesmo está em posse de todos os documentos 

referente ao mesmo; 3- O automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, 

Cód. Renavan nº 252833970, em nome do requerido, seria entregue ao 

mesmo, que continuaria arcando com todo o ônus que porventura existir; 

4- A motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 150, Cód. Renavan nº 

00595587860, em nome da requerente, seria entregue a mesma, que 

arcaria com todo o ônus que porventura existir; 5- A REQUERENTE 

ARCARIA COM O ÔNUS DO PAGAMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS 

EXISTENTES, (EMPRÉSTIMOS, CARTÃO DE CRÉDITO, ETC) O cônjuge 

virago voltará a usar o seu nome de solteira. A requerente renuncia 

qualquer tipo de requerimento sobre alimentos e pensões. Ao final, 

requereu o julgamento de procedência dos pedidos constantes da inicial, 

para o fim de decretar o divórcio do casal, expedindo-se o competente 

mandado de averbação; Que seja feita a partilha dos bens na proporção 

de 50%, caso não realizado acordo em audiência de conciliação a ser 

marcada, o que desde já se requer; a citação do Requerido; Que a 

requerente volte a usar o seu nome de solteira; requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos (Id. 1499630 a 1500208). AJG deferida e ordem de citação 

(Id. 1503112). Em audiência, a conciliação restou inexitosa (Id. 3694945). 

Citado (Id. 2058404), o requerido apresentou contestação no Id. 4346855, 

aduzindo que as partes são casadas entre si, desde 09/06/2006, sendo 

que desta união não tiveram filhos. Apesar da convivência durante anos, 

a relação se deteriorara em razão de adultério da requerente, sendo que 

após a separação, o requerido deixara a casa com o uso da requerida, 

com intuito de que o bem fosse vendido e partilhado. A separação ocorreu 

no início de Novembro de 2015 como asseverou a requerente. A 

requerente, porém, apresenta dívidas inexistentes ao casal há época em 

que conviviam, e ou mesmo dívidas já pagas, com a argumentação de que 

vem arcando sozinha com despesas contraídas juntas. Aos bens 

existentes da união, se deve excluir os herdados ou adquiridos através da 

herança. O requerido fora beneficiado por duas heranças de seus avós, o 

que será provado durante a instrução, sendo que resultante desta 

sucessão fora adquirido um terreno em nome do requerido e também fora 

investido grande parte na reforma da casa. Assim, para elucidar a 

respeito do alegado acima, em Março de 2008 o requerido recebera de 

herança de seus avós paternos a quantia de R$ 12.000,00, - este valor 

correspondia a metade do quinhão de seu pai, sendo que a outra parte 

fora para sua irmã Vanessa -. Este valor foi investido em gado e 

colocados no sítio da mãe do requerido. Em Abril de 2010, o casal foi 

sorteado no programa de arrendamento da Caixa, e assim adquiriram uma 

casa, a mesma que está sendo usada pela requerente. Neste ínterim, o 

requerido vendeu o gado oriundo da herança e investiu o valor no imóvel, 

em pintura, box, banheiro, muro, balcão para cozinha, ou seja, todo o 

dinheiro fora empregado na casa. Em Junho de 2011, a mãe do requerido 

vendeu uma área rural pertencente a ela e ao falecido pai de Rudson. 

Assim, a genitora do requerido dividiu a herança de seu pai entre os dois 

filhos, na importância de R$ 33.577,00, sendo que deste valor R$ 

18.577,00 foram depositados em uma conta da requerente. Esta conta era 

na Caixa Econômica Federal conforma comprova o documento anexo. O 

restante, R$ 15.000,00 foi depositado para o sr. Landir Rodrigues, para a 

aquisição de dois terrenos conforme contrato em anexo. O valor 

depositado da herança na conta da requerente foi investido na casa, 

sendo construído 40 metros de muro, grades, portão eletrônico, 

lavanderia, paisagismo e sistema de alarme. Em 27/02/2015 o requerido 

vendeu os dois lotes comprados com a herança do pai, pelo valor de R$ 

50.000,00 conforme contrato anexo. Com esse recurso, que veio de sua 

herança, Rudson adquiriu um outro terreno, o qual a requerente quer 

inserir indevidamente na partilha. Tal terreno fora comprado com dinheiro 

proveniente de herança do requerido sendo R$ 17 mil pagos ao antigo 

proprietário, Sr. Queire Fernandes de Oliveira, e mais R$ 3.516,00 para a 

imobiliária, conforme comprovante de transferências em anexo. Dessa 

maneira, ainda sobraram R$ 30.000,00 da venda dos dois terrenos por R$ 

50.000,00 (que comprou com herança). Esta diferença Rudson investiu na 

ampliação da casa, especificamente na sala, aumentou um quarto, 

cozinha, churrasqueira, e mais um banheiro. Uma simples constatação "in 

loco", é capaz de mostrar que a casa é bem diferente da original. Fizeram 

o Construcard junto a CEF. Do contrato do granito, a requerente efetuou 

apenas dois pagamentos sozinha, no valor de R$ 580,00 cada, ou seja, 

apenas R$ 1.060,00 foi pago exclusivamente pela requerente, e não o 

contrato todo. Quanto ao contrato de móveis planejados, este se findara 
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em novembro de 2015, ou seja, fora totalmente pago pelo casal, e não há 

que se falar em pagamento exclusivo da requerente, uma vez que a 

separação ocorrera em novembro de 2015. O contrato de empréstimo no 

Banco Santander de número 320000143390, no próprio extrato, fica claro 

que este fora liquidado em 14/11/2013, ou seja, fora pago pelo casal 

enquanto estavam juntos. Referente ao contrato de empréstimo no banco 

Santander de número 320000143980, no próprio extrato fica claro que 

este fora liquidado em 06/10/2015, ou seja, fora pago pelo casal enquanto 

estavam juntos. No tocante o contrato de empréstimo no banco Santander 

de número 320000194560 pelo que consta, este fora feito em outubro de 

2015, totalmente à revelia do requerido, uma vez que a separação se deu 

em novembro de 2015, ou seja, quase na mesma data. Trata-se este 

último, de um contrato que somente a requerente usufruíra e não pode ser 

relacionado como dívidas do casal. Quanto ao contrato de consignação de 

número 900998 da Caixa Econômica, no valor de R$ 11.548,20, este fora 

contratado em 16/07/2015, e ao que consta foi de caso pensado pela 

requerente, uma vez que já se encontrava em adultério e tal dívida fora 

feita à revelia do requerido. Percebe-se aqui um padrão da requerente em 

ocultar a herança do requerido em sua inicial, ficar com o carro que está 

sendo pago pelo requerido, tentar inserir empréstimos alheios a estrutura 

familiar do casal, e o que é pior, tentar inserir contratos extintos durante a 

convivência do casal como se a dívida ainda existisse. Assim, apenas o 

Construcard diz respeito à dívidas oriundas da união, sendo que estes 

dois contratos que ainda perduram, foram feitos de caso pensado, e só 

foram usufruídos pela requerente, a qual já estava cometendo adultério. 

Ao contrário disso, o requerido continua pagando o carro que está na 

posse da requerente, e ainda paga uma consignação, com saldo devedor 

de R$ 3.615,75 após a separação, valor este que está sendo pago 

somente pelo requerido. Desta maneira, a proposta do requerido, tendo em 

vista as heranças recebidas, é que a requerente fique com o carro que já 

está na posse dela, desocupe a casa, venda a mesma, pague o 

Construcard e a consignação do requerido e divida o restante do que 

sobrar. O requerido ainda ficaria com a moto e o terreno que possui para 

equivaler a herança recebida. Assim, não merece prosperar a tese da 

requerente, devendo o juízo levar em consideração o alegado e provado 

pelo requerido. Procuração e documentos (Id. 4346856 a 4347077). 

Impugnação à contestação ratificando os termos da exordial (Id. 4590599). 

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção 

no feito, eis que inexiste interesse público primário ou metaindividual a 

justificá-lo (Id. 4721891). Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas 

arroladas (fls. 82/89). Alegações finais apresentadas pelo requerido no Id. 

7983371. É o relatório. Registro da impossibilidade de proferir sentença em 

momento anterior em virtude do volume de trabalho. FUNDAMENTO E 

DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, 

de 2010). 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, não havendo que se falar em prévia separação de fato. Houve 

concordância das partes acerca do divórcio. De rigor, pois, o acolhimento 

do pedido neste aspecto. DA PARTILHA. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes são casadas sob o regime da comunhão 

PARCIAL de bens (Id. 1499630). O casamento, recorde-se, ocorreu em 

data de 09/06/2006, sendo certo que o casal encontra-se separado de 

fato desde Novembro de 2015. Os bens e as dívidas foram adquiridos na 

constância do casamento, como parcialmente reconhecido pelas partes. O 

artigo 1.660 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato 

eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os 

bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - 

os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de 

cessar a comunhão. Os bens adquiridos por doação ou herança só serão 

partilhados se destinados a ambos os cônjuges, o que não se verifica na 

espécie. Ocorre que exceto o imóvel/terreno localizado no Bairro Brasil 21, 

próximo ao Osmar Cabral, parte do valor recebido por herança foi 

investido e incorporado no imóvel residencial das partes. Assim, somente 

o imóvel do Osmar Cabral caberá exclusivamente ao requerido. O 

requerido recebeu duas heranças na constância do casamento, e com os 

valores destas adquiriu um terreno e investiu o restante do dinheiro no 

imóvel adquirido pelas partes na constância da união. Durante o 

casamento, também foram contraídas dívidas pelo casal, conforme 

confirmado pelas partes. Houve ainda a aquisição de uma motocicleta e de 

um automóvel, durante a união. Assim, os bens e dívidas adquiridas na 

constância da união devem ser partilhados de forma equânime entre os 

ex-cônjuges. A requerente reconheceu que foram feitas diversas 

benfeitorias no imóvel pelo réu, inclusive com valores obtidos através de 

herança destinada apenas ao varão. Assim sendo, considerando que 

foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo requerido, o que 

enseja na valorização do imóvel, determino que o referido bem seja 

partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o requerido. 

Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas durante a 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. Quanto a partilha dos bens e das dívidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, eis que 

considerando que foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo 

requerido, o que enseja na valorização do imóvel, determino que o referido 

bem seja partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o 

requerido. Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas na 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. P. R. I. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: Jaksilayne França da Guia Guimarães 

(Id. 1499630). Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 

de Setembro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000113-89.2016.8.11.0002
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JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))
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RUDSON GUEVARA DIAS (RÉU)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000113-89.2016.8.11.0002 

VISTOS etc. JAKSILAYNE FRANÇA DA GUIA GUIMARÃES DIAS, 

qualificada, ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS contra RUDSON GUEVARA DIAS, também qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Contraiu matrimônio com o requerido em 09/06/2006, 

sob o regime da comunhão parcial de bens. Da união não advieram filhos. 

O casal conviveu maritalmente por anos, no entanto, a relação se 

deteriorou com o passar do tempo, ficando prejudicado para ambos o 

convívio diário e manutenção do casamento. Como a convivência não 

agradava mais a ambos, o requerido deixou a residência em que 

conviviam em Novembro de 2015, todavia, todas as dívidas contraídas no 

matrimônio estavam no nome da requerente, que vem arcando sozinha 

com tais ônus, as quais serão mais adiante discriminadas. A Requerente 

por diversas vezes, de forma amigável, tentou o divórcio, contudo, todas 

as tentativas restaram inexitosas, não restando alternativa, senão 

socorrer-se ao Poder Judiciário para decretar o divórcio como também a 

partilha dos bens. Durante a constância do casamento as partes 

adquiriram os seguintes bens que deverão ser partilhados: - 01 imóvel, 

situado na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, no Residencial Júlio Domingos 

de Campos, o imóvel está em posse da requerente, e foi adquirido em 09 

de maio de 2010 (Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento 

Residencial Com Opção de Compra, Tendo Por Objeto Imóvel Adquirido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 477 de 586



com Recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial – 

Doc.03) pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde paga, em média, valores 

variáveis de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), arcando com este 

ônus sozinha desde que o requerido saiu de casa. Já foram pagas 73 

(setenta e três) parcelas de um total de 180 (cento e oitenta), destas a 

requerente pagou 07 (sete) sozinha, desde dezembro de 2016 somando 

R$2.226,00 (dois mil duzentos e vinte e seis reais), totalizando o montante 

de R$ 23.214,00 (vinte e três mil duzentos e catorze reais), já pago 

referente ao imóvel. Saldo a pagar de R$ 34.026,00 (trinta e quatro mil e 

vinte e seis reais); Salienta que a requerente fez diversas benfeitorias no 

imóvel, sendo primeiramente o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) - recibo anexo - referente à instalação de granito na 

cozinha, banheiro e passarela da residência, pela Empresa ROCHA 

MÁRMORES E GRANITOS que já se encontra devidamente quitada. E 

desde o mês de dezembro, após a saída do requerido do lar, a requerente 

arcou sozinha com 02 (duas) parcelas de um total de 07 (sete) vezes de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) – extrato de débito em conta 

corrente em anexo. Contratou a instalação de móveis planejados no 

imóvel, pela Empresa ORGANIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA – Contrato anexo – no valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos 

reais), para pagamento de forma parcelada, de acordo com a cláusula 

segunda do referido contrato. Vem arcando sozinha com os pagamentos, 

após a saída do requerido do lar, tendo pago três parcelas de R$ 1.433,00 

(um mil quatrocentos e trinta e três reais) a contar de dezembro - extrato 

de débito em conta corrente em anexo. A requerente, que sempre 

trabalhou para se sustentar, investiu todo seu dinheiro nas reformas no 

imóvel, sendo verbas rescisórias na época no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) e seu FGTS no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). - 01 

imóvel, situado próximo ao bairro Osmar Cabral, adquirido na constância 

do matrimônio, na monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), porem a 

requerente não possui quaisquer documentos que comprovem a 

negociação, fato este que poderá ser facilmente comprovado por prova 

testemunhal, o que desde já se requer, bem como a apresentação dos 

documentos necessários pelo requerido à comprovação do mesmo; - 01 

automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, Cód. RENAVAN nº. 

252833970, em nome do requerido, porém na posse da requerente. O réu 

vem pagando o valor mensal das parcelas de aproximadamente R$ 600,00 

(seiscentos reais). - 01 motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 

150, Cód. RENAVAN nº. 00595587860, em nome da requerente, porém em 

posse do requerido. O requerido vem pagando o valor mensal das 

parcelas de aproximadamente R$170,00 (cento e setenta reais) reais. 

Durante o casamento, os cônjuges contraíram as seguintes dívidas: - 01 

EMPRÉSTIMO CONSTRUCARD pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 

24 de março de 2015, para realizar uma reforma na casa em que 

adquiriram, em nome da requerente, em 72 (setenta e duas) parcelas 

variáveis de R$ 588,14 (quinhentos e oitenta e oito reais), totalizando o 

montante de R$42.346,08 (quarenta e dois mil trezentos e quarenta e seis 

reais e oito centavos), fora os juros de mora. A autora arca sozinha com 

esse ônus, após a saída do requerido do lar, e só irá terminar de pagar em 

março de 2.021. A dívida remanescente encontra-se na monta de 

R$33.523,98 (trinta e três mil quinhentos, e vinte e três reais e noventa e 

oito centavos) - extrato de débito em conta corrente em anexo; - 01 CDC 

SALÁRIO, realizado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, feito em 16 de julho 

de 2015, para terminar a reforma da casa, em nome da requerente, em 34 

(trinta e quatro) parcelas variáveis de R$ 370,42 (trezentos e setenta 

reais e quarenta e dois centavos), totalizando o montante de R$21.475,08 

(vinte e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos), fora 

os juros de mora. A autora arca sozinha com esse ônus, após a saída do 

requerido do lar, já pagou a monta de R$ 4.417,00 (quatro mil quatrocentos 

e dezessete reais), restando a ser pago a monta de R$14.527,26 

(quatorze mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos); - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 08 de novembro de 

2013, Contato nº 320000143390, no valor de R$ 9.237,91 (nove mil 

duzentos e trinta e sete reais) também para investir na casa, comprar 

cabeças de gado e pagar dívidas do casal, em nome da requerente, 

parcelados em 36 (trinta e seis) vezes, onde pagará ate novembro de 

2016 e a mesma vem arcando desde dezembro com esse ônus; - 01 

EMPRESTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 14 de novembro de 

2013, Contato nº 320000193980, no valor de R$ 27,501,50 (vinte e sete mil 

quinhentos e um reais e cinquenta centavos) também para investir em 

cabeças de gado, na casa e pagar dívidas do casal, em nome da 

requerente, parcelados em 50 (cinquenta) vezes de R$550,03 (quinhentos 

e cinquenta reais e três centavos), em que pagará ate janeiro de 2018, e a 

mesma já arcou sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de 

R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), restando R$ 10.450,57 

(dez mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) a 

ser pagos ainda; - 01 EMPRÉSTIMO junto ao BANCO SANTANDER, feito em 

06 de outubro de 2015, Contato nº 320000194560, no valor de R$ 

23.119,41 (vinte e três mil cento e dezenove reais e quarenta e um 

centavos) também para investir em cabeças de gado, na casa e pagar 

dívidas do casal, em nome da requerente, parcelados em 24 (vinte e 

quatro) vezes de R$ 963,30 (novecentos e trinta e três reais e trinta 

centavos), em que pagará ate outubro de 2017, e a mesma já arcou 

sozinha desde dezembro de 2016 com a monta de R$ 6.519,10 (seis mil, 

quinhentos e dezenove reais e dez centavos), restando R$ 15.412,80 

(quinze mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos) a ser pagos 

ainda. Frise-se que com os empréstimos foram compradas cabeças de 

gado, a título de investimentos, porém a requerente não tem notícias do 

que foi feito dos animais, se foram vendidos ou se ainda estão sendo 

criados. Conforme se observa da conversa por “WhatsApp” em anexo, o 

mesmo admite estar em posse dos gados, ou do dinheiro adquirido das 

vendas destes, e nada repassou a requerente, que vem por diversos 

meios tentando cobrá-lo e não obtém sucesso. Ademais, existem as 

contas em conjunto adquiridas via cartão de crédito e cheques em nome 

da requerente. A autora encartou extrato da conta corrente da requerente 

junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde demonstram os débitos 

automáticos referentes as dívidas supracitadas. A requerente formulou a 

seguinte proposta de acordo: 1- A mesma ficaria com o imóvel onde reside 

com sua filha, que está em seu nome, na Rua 03, Quadra 06, Lote nº03, 

no Residencial Júlio Domingos de Campos, e ficaria com o ônus de pagar o 

saldo remanescente junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 2- O imóvel 

situado próximo ao bairro Osmar Cabral, ficaria integralmente com o 

requerido, já que mesmo está em posse de todos os documentos 

referente ao mesmo; 3- O automóvel modelo FORD KA FLEX 2010/2011, 

Cód. Renavan nº 252833970, em nome do requerido, seria entregue ao 

mesmo, que continuaria arcando com todo o ônus que porventura existir; 

4- A motocicleta modelo DAFRA/TVS APACHE RTR 150, Cód. Renavan nº 

00595587860, em nome da requerente, seria entregue a mesma, que 

arcaria com todo o ônus que porventura existir; 5- A REQUERENTE 

ARCARIA COM O ÔNUS DO PAGAMENTO DE TODAS AS DÍVIDAS 

EXISTENTES, (EMPRÉSTIMOS, CARTÃO DE CRÉDITO, ETC) O cônjuge 

virago voltará a usar o seu nome de solteira. A requerente renuncia 

qualquer tipo de requerimento sobre alimentos e pensões. Ao final, 

requereu o julgamento de procedência dos pedidos constantes da inicial, 

para o fim de decretar o divórcio do casal, expedindo-se o competente 

mandado de averbação; Que seja feita a partilha dos bens na proporção 

de 50%, caso não realizado acordo em audiência de conciliação a ser 

marcada, o que desde já se requer; a citação do Requerido; Que a 

requerente volte a usar o seu nome de solteira; requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos (Id. 1499630 a 1500208). AJG deferida e ordem de citação 

(Id. 1503112). Em audiência, a conciliação restou inexitosa (Id. 3694945). 

Citado (Id. 2058404), o requerido apresentou contestação no Id. 4346855, 

aduzindo que as partes são casadas entre si, desde 09/06/2006, sendo 

que desta união não tiveram filhos. Apesar da convivência durante anos, 

a relação se deteriorara em razão de adultério da requerente, sendo que 

após a separação, o requerido deixara a casa com o uso da requerida, 

com intuito de que o bem fosse vendido e partilhado. A separação ocorreu 

no início de Novembro de 2015 como asseverou a requerente. A 

requerente, porém, apresenta dívidas inexistentes ao casal há época em 

que conviviam, e ou mesmo dívidas já pagas, com a argumentação de que 

vem arcando sozinha com despesas contraídas juntas. Aos bens 

existentes da união, se deve excluir os herdados ou adquiridos através da 

herança. O requerido fora beneficiado por duas heranças de seus avós, o 

que será provado durante a instrução, sendo que resultante desta 

sucessão fora adquirido um terreno em nome do requerido e também fora 

investido grande parte na reforma da casa. Assim, para elucidar a 

respeito do alegado acima, em Março de 2008 o requerido recebera de 

herança de seus avós paternos a quantia de R$ 12.000,00, - este valor 

correspondia a metade do quinhão de seu pai, sendo que a outra parte 

fora para sua irmã Vanessa -. Este valor foi investido em gado e 

colocados no sítio da mãe do requerido. Em Abril de 2010, o casal foi 

sorteado no programa de arrendamento da Caixa, e assim adquiriram uma 

casa, a mesma que está sendo usada pela requerente. Neste ínterim, o 
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requerido vendeu o gado oriundo da herança e investiu o valor no imóvel, 

em pintura, box, banheiro, muro, balcão para cozinha, ou seja, todo o 

dinheiro fora empregado na casa. Em Junho de 2011, a mãe do requerido 

vendeu uma área rural pertencente a ela e ao falecido pai de Rudson. 

Assim, a genitora do requerido dividiu a herança de seu pai entre os dois 

filhos, na importância de R$ 33.577,00, sendo que deste valor R$ 

18.577,00 foram depositados em uma conta da requerente. Esta conta era 

na Caixa Econômica Federal conforma comprova o documento anexo. O 

restante, R$ 15.000,00 foi depositado para o sr. Landir Rodrigues, para a 

aquisição de dois terrenos conforme contrato em anexo. O valor 

depositado da herança na conta da requerente foi investido na casa, 

sendo construído 40 metros de muro, grades, portão eletrônico, 

lavanderia, paisagismo e sistema de alarme. Em 27/02/2015 o requerido 

vendeu os dois lotes comprados com a herança do pai, pelo valor de R$ 

50.000,00 conforme contrato anexo. Com esse recurso, que veio de sua 

herança, Rudson adquiriu um outro terreno, o qual a requerente quer 

inserir indevidamente na partilha. Tal terreno fora comprado com dinheiro 

proveniente de herança do requerido sendo R$ 17 mil pagos ao antigo 

proprietário, Sr. Queire Fernandes de Oliveira, e mais R$ 3.516,00 para a 

imobiliária, conforme comprovante de transferências em anexo. Dessa 

maneira, ainda sobraram R$ 30.000,00 da venda dos dois terrenos por R$ 

50.000,00 (que comprou com herança). Esta diferença Rudson investiu na 

ampliação da casa, especificamente na sala, aumentou um quarto, 

cozinha, churrasqueira, e mais um banheiro. Uma simples constatação "in 

loco", é capaz de mostrar que a casa é bem diferente da original. Fizeram 

o Construcard junto a CEF. Do contrato do granito, a requerente efetuou 

apenas dois pagamentos sozinha, no valor de R$ 580,00 cada, ou seja, 

apenas R$ 1.060,00 foi pago exclusivamente pela requerente, e não o 

contrato todo. Quanto ao contrato de móveis planejados, este se findara 

em novembro de 2015, ou seja, fora totalmente pago pelo casal, e não há 

que se falar em pagamento exclusivo da requerente, uma vez que a 

separação ocorrera em novembro de 2015. O contrato de empréstimo no 

Banco Santander de número 320000143390, no próprio extrato, fica claro 

que este fora liquidado em 14/11/2013, ou seja, fora pago pelo casal 

enquanto estavam juntos. Referente ao contrato de empréstimo no banco 

Santander de número 320000143980, no próprio extrato fica claro que 

este fora liquidado em 06/10/2015, ou seja, fora pago pelo casal enquanto 

estavam juntos. No tocante o contrato de empréstimo no banco Santander 

de número 320000194560 pelo que consta, este fora feito em outubro de 

2015, totalmente à revelia do requerido, uma vez que a separação se deu 

em novembro de 2015, ou seja, quase na mesma data. Trata-se este 

último, de um contrato que somente a requerente usufruíra e não pode ser 

relacionado como dívidas do casal. Quanto ao contrato de consignação de 

número 900998 da Caixa Econômica, no valor de R$ 11.548,20, este fora 

contratado em 16/07/2015, e ao que consta foi de caso pensado pela 

requerente, uma vez que já se encontrava em adultério e tal dívida fora 

feita à revelia do requerido. Percebe-se aqui um padrão da requerente em 

ocultar a herança do requerido em sua inicial, ficar com o carro que está 

sendo pago pelo requerido, tentar inserir empréstimos alheios a estrutura 

familiar do casal, e o que é pior, tentar inserir contratos extintos durante a 

convivência do casal como se a dívida ainda existisse. Assim, apenas o 

Construcard diz respeito à dívidas oriundas da união, sendo que estes 

dois contratos que ainda perduram, foram feitos de caso pensado, e só 

foram usufruídos pela requerente, a qual já estava cometendo adultério. 

Ao contrário disso, o requerido continua pagando o carro que está na 

posse da requerente, e ainda paga uma consignação, com saldo devedor 

de R$ 3.615,75 após a separação, valor este que está sendo pago 

somente pelo requerido. Desta maneira, a proposta do requerido, tendo em 

vista as heranças recebidas, é que a requerente fique com o carro que já 

está na posse dela, desocupe a casa, venda a mesma, pague o 

Construcard e a consignação do requerido e divida o restante do que 

sobrar. O requerido ainda ficaria com a moto e o terreno que possui para 

equivaler a herança recebida. Assim, não merece prosperar a tese da 

requerente, devendo o juízo levar em consideração o alegado e provado 

pelo requerido. Procuração e documentos (Id. 4346856 a 4347077). 

Impugnação à contestação ratificando os termos da exordial (Id. 4590599). 

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção 

no feito, eis que inexiste interesse público primário ou metaindividual a 

justificá-lo (Id. 4721891). Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas 

arroladas (fls. 82/89). Alegações finais apresentadas pelo requerido no Id. 

7983371. É o relatório. Registro da impossibilidade de proferir sentença em 

momento anterior em virtude do volume de trabalho. FUNDAMENTO E 

DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, 

de 2010). 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, não havendo que se falar em prévia separação de fato. Houve 

concordância das partes acerca do divórcio. De rigor, pois, o acolhimento 

do pedido neste aspecto. DA PARTILHA. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes são casadas sob o regime da comunhão 

PARCIAL de bens (Id. 1499630). O casamento, recorde-se, ocorreu em 

data de 09/06/2006, sendo certo que o casal encontra-se separado de 

fato desde Novembro de 2015. Os bens e as dívidas foram adquiridos na 

constância do casamento, como parcialmente reconhecido pelas partes. O 

artigo 1.660 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato 

eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os 

bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - 

os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de 

cessar a comunhão. Os bens adquiridos por doação ou herança só serão 

partilhados se destinados a ambos os cônjuges, o que não se verifica na 

espécie. Ocorre que exceto o imóvel/terreno localizado no Bairro Brasil 21, 

próximo ao Osmar Cabral, parte do valor recebido por herança foi 

investido e incorporado no imóvel residencial das partes. Assim, somente 

o imóvel do Osmar Cabral caberá exclusivamente ao requerido. O 

requerido recebeu duas heranças na constância do casamento, e com os 

valores destas adquiriu um terreno e investiu o restante do dinheiro no 

imóvel adquirido pelas partes na constância da união. Durante o 

casamento, também foram contraídas dívidas pelo casal, conforme 

confirmado pelas partes. Houve ainda a aquisição de uma motocicleta e de 

um automóvel, durante a união. Assim, os bens e dívidas adquiridas na 

constância da união devem ser partilhados de forma equânime entre os 

ex-cônjuges. A requerente reconheceu que foram feitas diversas 

benfeitorias no imóvel pelo réu, inclusive com valores obtidos através de 

herança destinada apenas ao varão. Assim sendo, considerando que 

foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo requerido, o que 

enseja na valorização do imóvel, determino que o referido bem seja 

partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o requerido. 

Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas durante a 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. Quanto a partilha dos bens e das dívidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, eis que 

considerando que foram realizadas diversas benfeitorias no imóvel pelo 

requerido, o que enseja na valorização do imóvel, determino que o referido 

bem seja partilhado na proporção de 40% para a autora e 60% para o 

requerido. Quanto ao veículo, a motocicleta e as dívidas contraídas na 

constância do casamento devem ser partilhados de forma equânime entre 

as partes, 50% para cada. P. R. I. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja: Jaksilayne França da Guia Guimarães 

(Id. 1499630). Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 

de Setembro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO
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R. R. C. (ADVOGADO(A))

J. R. N. C. (ADVOGADO(A))

D. F. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1003752-47.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 10 de outubro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 278398 Nr: 22004-62.2011.811.0002

 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: LVDS, MARIA RAYANE DUARTE MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN ACACIO SILVA, JOSÉ WILSON DAS 

NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Dr. 

Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, EDUARDO AUGUSTO 

BORDONI MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, INGRID DE SOUZA EICKHOFF 

- OAB:10216, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FAUSB - OAB:

 SENTENÇA: "(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim 

de declarar que o requerido Sr. J.A.S. é o pai biológico do requerente 

L.V.D.S.. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo formulado entre as 

partes no tocante a guarda, convivencia e alimentos e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC, com relacao a esses pontos. Expeça-se ofício para registro 

no Cartório competente, anotando que o requerente continuará usando o 

mesmo nome, bem ainda remetendo cópia do documento do requerido, 

para anotação do nome do pai e dos avós paternos, excluindo o pai 

registral e avós. Os alimentos são devidos a partir da citação. Lavre-se o 

termo de guarda de forma compartilhada. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Registre-se. Isento de custas. As partes desistem do 

prazo recursal, inclusive o Ministério Público. Após a entrega da certidão à 

parte autora, arquive-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 407796 Nr: 15510-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDQV, GDQO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7527, GIOVANIA LIBORIO FELICIANO - OAB:7528

 Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos 

três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, 

Fevereiro, Março e Abril/2017, e o rito da expropriação de bens 

compreenderá os meses de Novembro/2016 a Janeiro/2017. Assim, 

cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).O executado deverá ser cientificado de que 

no valor do débito deverão ser incluídas as prestações que se vencerem 

até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, 

do c. Superior Tribunal de Justiça.No tocante ao rito da expropriação, 

cite-se o executado, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para efetuar o 

pagamento do valor da condenação da pensão alimentícia, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor devido, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casado, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).A medida acima não impede a penhora via 

BacenJud, assim que informado este Juízo a respeito do não pagamento 

do valor pleiteado, bem ainda protesto do título e inclusão dos dados do 

devedor no cadastro de proteção ao crédito.Observe-se a prerrogativa 

prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.Indefiro o pedido da fls. 116 

verso, no tocante a expedição de ofício ao INSS, eis que a Defensoria 

Pública tem acesso ao sistema INFOSEG.Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS em favor do 

devedor. Havendo, de imediato deve ser procedida a transferência do 

saldo, até o valor em execução, para conta judicial.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 303635 Nr: 24592-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCR, LDCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 VISTOS etc.

Trata-se de Execução de Alimentos pelo rito da expropriação.

Recebo a emenda à inicial de fls. 138/145.

Esta ação de execução tramita pelo rito da expropriação. Por esse rito, 

não podem ser incluídas novos meses, novas parcelas, posteriores às 

indicadas na petição inicial.

Saliento que apesar da inicial conter pedido de prisão, a questão foi 

esclarecida às fls. 100 e 125.

Dessa forma, intime-se mais uma vez o patrono da parte para corrigir os 

cálculos, observando que, nestes autos serão cobradas apenas as 

parcelas que se venceram no período de Março a Dezembro/2012, com 

exclusão de qualquer outra.

Os alimentos definitivos retroagem à citação, de modo que o valor final 

estabelecido e que deve ser usado como base de cálculo e deve ser 

abatido o valor pago no período.

Intime-se.

Com a emenda (15 dias), conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 379640 Nr: 26472-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ORLANDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA MARIA DE ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim 

de decretar a INTERDIÇÃO da Sra. ALBERTINA MARIA DE ARRUDA 

SANTOS, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, nomeando como curador, seu companheiro, o requerente, 

Sr. ORLANDO MARTINS, também qualificado nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda.

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 480 de 586



Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC.

 P. R. I.

 Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, lavre-se o termo de curatela definitiva, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 424700 Nr: 24455-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGADA, MARINEIDE DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18900/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - OAB:18.357, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 VISTOS etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença.Retifique-se a capa 

dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o nome correto da 

demanda.Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da 

coerção e expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se 

inadimplente, desde o mês Janeiro/2018 a Julho/2018.Estabeleço o 

cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos três últimos 

meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Junho, Julho e 

Agosto/2018, e o rito da expropriação de bens compreenderá os meses 

de Janeiro/2016 a Maio/2018.O artigo 531, § 2º, do Código de Processo 

Civil, assim dispõe:Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos 

alimentos definitivos ou provisórios.§ 1o A execução dos alimentos 

provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não 

transitada em julgado, se processa em autos apartados. (...). Nesse 

sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal de 

Justiça.No tocante ao rito da expropriação, cite-se o executado, 

pessoalmente, por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor 

da condenação da pensão alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de dez por cento sobre o valor devido, sem prejuízo da expedição 

de mandado de penhora e avaliação (...).Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal requisitando informação a respeito de saldo de FGTS em favor do 

devedor. Havendo, de imediato deve ser procedida a transferência do 

saldo, até o valor em execução, para conta judicial.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 273766 Nr: 16625-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAMIL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA MATOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12024/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Atamil de Jesus contra 

Celma Matos de Jesus.

A petição de fls. 76/78, instruída com os documentos de fls. 79/80, foi 

protocolizada no dia 23/08/2017 (fls. 76), antes da petição de fls. 39, que 

efetivamente deu cumprimento ao julgado.

Assim, resta prejudicado o pedido ali formulado.

Defiro o pedido de suspensão do processo formulado às fls. 73.

Exclua-se do relatório mensal.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 108425 Nr: 4327-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: M. H. E. S. S - rep. Por sua mãe GRAZIANI DO ESPIRITO 

SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SEMMER SOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

-UNIVAG - OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença.Retifique-se a capa 

dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o nome correto da 

demanda.Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da 

coerção e expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se 

inadimplente com a pensão alimentícia de Fevereiro/2018 a 

Agosto/2018.Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção 

pessoal dos três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou 

seja, Junho, Julho e Agosto/2018, e o rito da expropriação de bens 

compreenderá os meses de Fevereiro/2018 a Maio/2018. (...)Arbitro 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o montante 

reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).Realizada a citação e não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, independentemente de nova 

determinação, de imediato, procederá a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem à garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceite por este Juízo, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado e 

esposa, se casada, em se tratando de imóvel (art. 829, §1º e 2º do 

CPC).A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que 

informado este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem 

ainda protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 

1º e 2°, do CPC.Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando 

informação a respeito de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, 

de imediato deve ser procedida a transferência do saldo, até o valor em 

execução, para conta judicial.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 385849 Nr: 2546-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPSDS, KCSDS, KSDS, ROSEANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

- UNIVAG - OAB:

 VISTOS etc.

Razão assiste ao Ministério Público às fls. 98.

Veja-se que a parte credora pediu a inclusão do feito na pauta de 

audiência, mas sequer compareceu ao ato.

Assim, a presente execução, referente as parcelas devidas no período de 

Maio/2015 a Maio/2018, serão cobradas pelo rito da expropriação.

Intime-se o executado, já citado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 

três dias, efetuar o pagamento da dívida, referente ao período 

mencionado, com a cópia do cálculo.

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 829, § 1º, do CPC).

Realizada a intimação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 
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e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casado, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida à transferência do saldo, até o valor TOTAL em execução, para 

conta judicial.

Com a resposta, havendo saldo, proceda-se a penhora.

Intime-se o executado para, em três dias, pagar o débito alimentar em 

atraso referente ao mês de Junho/2018 e seguintes, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

 Intime-se a parte credora, através da Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 419562 Nr: 21789-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, JOÃO GUMERCINDO CASSIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 SENTENÇA: "(...) DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim 

de decretar a INTERDIÇÃO do SRA. MARIA DE JESUS, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora, a requerente, SR. João Gumercindo Cassim, também 

qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando.

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP).

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC.

 P. R. I.

 Isento de custas (fls. 23).

Lavre-se o termo de curatela definitiva.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 424919 Nr: 24557-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDXA, LGXA, KDXA, SDSA, DXDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 VISTOS etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença.Retifique-se a capa 

dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o nome correto da 

demanda.Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da 

coerção e expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se 

inadimplente, desde o mês Maio/2018 a Agosto/2018.Estabeleço o 

cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos três últimos 

meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Junho, Julho e 

Agosto/2018, e o rito da expropriação de bens compreenderá o mês de 

Maio/2018.O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim 

dispõe:Art. 531 (...).Realizada a citação e não havendo pagamento, o 

Oficial de Justiça, independentemente de nova determinação, de imediato, 

procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à 

garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceite por este Juízo, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando o executado e esposa, se 

casada, em se tratando de imóvel (art. 829, §1º e 2º do CPC).A medida 

acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado este 

Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda protesto 

do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de proteção ao 

crédito.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do 

CPC.Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a 

respeito de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato 

deve ser procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, 

para conta judicial.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 324242 Nr: 20639-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHCP, DCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 A exequente deixou de dar andamento ao feito.

 Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para manifestar 

acerca do ofício juntado nos autos, a representante do exequente 

permaneceu inerte (fls. 49, 52/53, 55, 57, e 59/60).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 63).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 18).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 512162 Nr: 20181-43.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAN, TVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15626-MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B, EMERSON BASTOS RIBEIRO - OAB:25503, THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Processo nº. 20181-43.2017.811.0002.

Código nº. 512162.

VISTOS etc.
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HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 64), no tocante a pensão 

alimentícia, guarda e direito de convivência.

A guarda será compartilhada entre os genitores, com base de moradia 

junto ao lar materno e convivência do genitor de forma livre.

A título de indenização da diferença paga pelo acordante durante o curso 

do processo, serão pagas 18 (dezoito) parcelas mensais e iguais de R$ 

300,00 (trezentos reais), com início em 20/09/2018.

Quanto ao valor dos alimentos definitivos, será pago pelo genitor ao filho 

menor, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mediante depósito 

bancário, todo dia 10 de cada mês, com início em 10/09/2018.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

 Os alimentos, no valor acordado entre as partes, é convertido para 

percentual do salário mínimo, para necessária atualização, de modo que a 

pensão mensal é devida no percentual de 73,37%, atualmente R$ 700,00 

(setecentos reais).

Consigno que os alimentos são devidos a partir da citação (art. 13, § 2º, 

da lei 5.478/68 e súmula 277 do e. Superior Tribunal de Justiça).

P. R. I.

Isentos de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 277307 Nr: 20850-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FLORES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE CAMPOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20850-09.2011.811.0002.

Código nº. 277307.

VISTOS etc.

Intime-se para indicar, mês a mês, o período cobrado (fls. 69 e 82).

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 334734 Nr: 3249-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCCDO, KVCDO, JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

-UNIVAG - OAB:8117

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A Defensoria Pública, que representa a parte autora, requereu o 

arquivamento do processo, ante as infrutíferas tentativas de contato com 

sua assistida (fls. 90).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fls. 92).

Assim sendo, diante do pedido de arquivamento, que demonstram a 

desídia da parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 37/39 e 

verso).

Oficie-se a Polinter solicitando o mandado de prisão encaminhado.

 P. R. I.

Isento de custas (fls. 21)

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 450431 Nr: 12119-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDFM, LRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12119-48.2016.811.0002.

Código nº. 450431.

VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Visita Cumulada com Oferta de 

Alimentos.

 O autor deixou de dar andamento ao feito.

 Devidamente intimado, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, o autor permaneceu inerte (fls. 75, 77, 86).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 83).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de fls. 24.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 24).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 301310 Nr: 22051-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRF, WEVF, VVF, WHVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 Processo nº. 22051-02.2012.811.0002.

Código nº. 301310.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A Defensoria Pública, que representa a parte autora, requereu o 

arquivamento do processo, ante as infrutíferas tentativas de contato com 

sua assistida (fls. 94).

O Ministério Público, instando a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 96).

Assim sendo, diante do pedido de arquivamento, e da desídia da parte 

autora em manter seus dados atualizados junto à Defensoria Pública, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 21)

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.
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Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 535860 Nr: 7740-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.P. R. I.Isentos de custas, eis que defiro a AJG.Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351546 Nr: 16981-33.2014.811.0002

 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: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16981-33.2014.811.0002.

Código nº. 351546.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Anulação de 

Registro Civil.

O feito encontra-se paralisado por falta de andamento da parte autora.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente para cumprir com 

o determinado de fls. 62, esta permaneceu inerte (fls. 67, 70 e 73).

 O Ministério Público pugnou pela extinção do feito sem resolução do 

mérito (fls. 76).

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, § 1º 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, 09 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 292332 Nr: 12140-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111-B

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Guarda.

Determinação de fls. 88, para que o exequente informe se está 

conseguindo exercer o direito de visita do infante.

Todavia, o autor, devidamente intimado por Advogado, via DJE, deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para o cumprimento da referida decisão e 

não foi localizada para intimação pessoal (fls. 89,94, 96/97, 98).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fls. 100).

Assim sendo, diante da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, 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, 01 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402234 Nr: 12531-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDSA, ERDSA, FSDSA, ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A Defensoria Pública, que representa a parte autora, requereu o 

arquivamento do processo, ante as infrutíferas tentativas de contato com 

sua assistida (fls. 112).

O Ministério Público, instando a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 114).

Assim sendo, diante do pedido de arquivamento, e da desídia da parte 

autora em manter seus dados atualizados junto à Defensoria Pública, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 15)

Em seguida, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 448581 Nr: 11196-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, LCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - 

UNIVAG - CURADORA ESPECIAL - OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

O processo está pendente de providências a ser adotadas pela 

Inventariante que, procurada para intimação pessoal não foi localizada no 

endereço indicado nos autos.

O patrono da parte não deu andamento ao feito por falta de contato com 

sua assistida.

O Ministério Púbico manifestou-se pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fls. 62).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 
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permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 18).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 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: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

W. S. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. D. A. (ADVOGADO(A))

I. S. M. (ADVOGADO(A))

A. D. V. (ADVOGADO(A))

L. C. D. O. N. (ADVOGADO(A))

M. F. M. N. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (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. 1002130-64.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Decisão sob Id10489096, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos às partes para, no prazo comum de 10(dez) dias, manifestar acerca 

de Relatório Psicossocial (Id13959124). VÁRZEA GRANDE, 10 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002130-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (AUTOR(A))

W. S. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. D. A. (ADVOGADO(A))

I. S. M. (ADVOGADO(A))

A. D. V. (ADVOGADO(A))

L. C. D. O. N. (ADVOGADO(A))

M. F. M. N. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (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. 1002130-64.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Decisão sob Id10489096, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos às partes para, no prazo comum de 10(dez) dias, manifestar acerca 

de Relatório Psicossocial (Id13959124). VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 313350 Nr: 9492-76.2013.811.0002

 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: FMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P BIANCARDIM - 

OAB:5009, Dayanne Kelly Domingues - OAB:23.048, MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR 

- OAB:15511

 Vistos etc.

 Quanto aos pedidos de fls. 1067/1070, INDEFIRO-OS, eis que já foram 

objeto do decisório de fls. 1055/1056, o qual mantenho em todos os seus 

termos.

No mesmo sentido com relação ao pedido de fls. 1192/1199, eis que os 

documentos enumerados pelo requerido possuem caráter meramente 

informativo e, portanto, não vincula o juízo, podendo este se valer da livre 

apreciação das provas produzidas nos autos para firmar seu 

convencimento, de modo que não vislumbro qualquer prejuízo ao réu, pelo 

que INDEFIRO-O.

Por ora, intimem-se às partes, para, querendo, apresentarem suas 

alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias (Art. 364, §2º, do 

CPC/2015) e, em seguida, vista dos autos ao MPE e concluso para 

viabilidade de julgamento.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 386327 Nr: 2829-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO GOMES PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI - OAB:OAB/MT13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT, GYAN CARLO DE ARRUDA - OAB:10.027

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para o recebimento de valores 

referente aos honorários sucumbenciais outrora fixados em favor do 

causídico postulante.

Decisão de fl. 190 determinou a intimação da parte executada para, 

querendo, efetuar voluntariamente o pagamento do quantum devido.

O executado, foi devidamente intimado, contudo, quedou-se inerte (fl. 

194).

Às fls. 198/198, a parte exequente pugnou pela penhora de bens via 

sistemas online Bacenjud, com o fito de obter a satisfação do crédito 

exequendo.

Decisório de fl. 199 ordenou a realização de buscas junto aos sistemas 

credenciados, obtendo êxito na localização de ativos financeiros em nome 

de executado, penhorando a totalidade do valor cobrado às fls. 200/201.

Os patronos do executado foram devidamente intimados da penhora (fls. 

210/211), quedando-se inertes (fl. 212).

O exequente comparece à fl. 215, pugnando pelo levantamento dos 

valores penhorados às fls. 200/201, bem como pela extinção do feito.

É o breve relatório. DECIDO.

Resta evidente que com o pagamento do débito, esgota-se o interesse do 

credor em prosseguir com o processo. Por outro lado, o devedor tem o 

lídimo direito de ver declarado por sentença, sua não mais sujeição à 

execução.

Ex Positis, tendo havido o cumprimento da obrigação, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial dos 

valores existente nestes autos, e em seguida, arquive-se com as 

formalidades legais, inclusive com baixa na distribuição.

Sem custas. Sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 485 de 586



 Cod. Proc.: 350796 Nr: 16414-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALDA BERNADETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JOAO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, friso que em havendo discordância em face aos valores 

atribuídos pela inventariante com relação aos bens do espólio, cabe à 

Fazenda Pública informar ao juízo, de acordo com os dados que constam 

de seu cadastro imobiliário, os valores dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, consoante o disposto no art. 629 do CPC/2015.

Por ora, determino a busca online junto aos sistemas credenciados 

(Bacenjud e Renajud), com o fito de localizar a totalidade dos bens do 

extinto, que eventualmente não foram declarados.

Em sendo encontrado valores em nome do extinto junto ao Bacenjud, 

desde já determino a transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, 

os quais ficaram vinculados a este feito, até ulterior deliberações.

Com as respectivas juntadas, intime-se a inventariante para que proceder 

a GUIA completa, com a chave verificadora de autenticidade, para que a 

autoridade fazendária possa auferir se houve ou não o pagamento dos 

tributos, consoante o requerimento de fl. 72.

Cumprida a determinação supracitada, renove-se vista dos autos à PGE.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 344257 Nr: 11288-68.2014.811.0002

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8664 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Analigia Tavares de Siqueira 

- OAB:16.189

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme Relatório de Visita Psicossocial encartada as fls. 

105/112, impulsiono estes autos as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009151-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO (ADVOGADO(A))

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009151-57.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLENE ANDREIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência, ajuizada por SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, em face de 

VALÉRIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. A requerente informa que é genitora da requerida, sendo esta 

diagnosticada com imaturidade no seu desenvolvimento neuropsicomotor, 

deficiência intelectual, entre outras enfermidades, conforme laudo médico 

assinado pela Dra. Maria Elisa O. Noethen, inscrita no CRM/MT n. 1427-5 

(id n. 15810039). Alega a genitora que em decorrência da enfermidade, a 

filha não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da 

vida civil. Pugna pela interdição da requerida com os efeitos da tutela 

antecipada em liminar, nomeando a requerente provisoriamente como seu 

curador. Com a inicial vieram vários documentos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Considerando os fatos narrados na exordial e a 

documentação contida nos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao disposto no art. 749 do 

Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, a Sra SIRLENE 

ANDREIA DE ALMEIDA, curadora da interditanda VALÉRIA ANDREIA 

LOPES DE ALMEIDA. Lavra-se o termo de compromisso. Ademais, tendo 

em vista o documento acostado no id n. 15810039, desde já, nos termos 

do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado 

Curador à lide o ilustre representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Univag, que patrocinará os interesses da interditanda. Dê-se-lhe vista dos 

autos, pelo prazo legal. Desde já, determino a realização de perícia médica 

na interditanda, com o fito de atestar o grau de incapacidade (art. 753 do 

CPC/2015). Ademais, diante da informação contida no ofício nº 078/2018, 

de que a POLITEC não dispõe de meios para realização de perícia médica, 

NOMEIO para a realização da perícia, conforme o “Guia peritos médicos - 

Mato Grosso - ANADEM” a DRA. JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA, 

médica psiquiatra perita, com endereço profissional na Rua Sírio Libanesa, 

240, apartamento 101, bairro Popular, Cuiabá-MT, telefone nº: (65) 

99200-0062 e (65) 98424-5242, e e-mail para contato: 

jolopes@bol.com.br. Tendo em vista ser a parte autora, beneficiária da 

gratuidade da justiça, em observância à Resolução 232 do CNJ, fixo os 

honorários do perito em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC). Intime-se a perita nomeada acerca da nomeação. Em sendo aceita 

a nomeação, deverá apresentar currículo e comprovar especialização, 

bem como confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como 

designar data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo ser intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). A Senhora perita deve ser advertida para 

responder com clareza e objetividade os seguintes quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Albergado pelo artigo 

357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do 

encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as 

observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. a) De que espécie 

de doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) 

Essa moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) 

interditando (a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou 

orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) 

interditando (a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida 

civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de 

alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo 

pericial, expeça-se certidão em favor do médico perito, com o valor dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). Faculto às 

partes a indicação de assistente técnico e quesitos complementares, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e III, do Código de 

Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (Art. 477, § 

1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001476-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIANA FERNANDA SCHWEIGERT (TERCEIRO INTERESSADO)

VINÍCIUS GONZATI (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ANDRE FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para retirar a carta 

precatória para cumprimento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO AGRIPINO DA COSTA (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)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para depositar os 

honorários do perito e manifestar sobre o laudo para continuidade dos 

autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para depositar os 

honorários do perito, bem como para manifestar sobre o laudo pericial 

para continuidade dos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para depositar os 

honorários do perito, bem como para manifestar sobre o laudo pericial 

para continuidade dos autos

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008347-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA NERY (EXECUTADO)

MARCOS RODRIGO DE MOURA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322850 Nr: 19266-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS - 

OAB:14.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411711 Nr: 17602-93.2015.811.0002

 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: HEBER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERALI BRASIL 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA KERLY MOREIRA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT19786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - 

OAB:MT 7.102-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420929 Nr: 22495-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13624/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Processo 22495-30.2015 Código 220929

Vistos...

Institui-se o perito para os devidos esclarecimentos conforme questionado 

pela parte.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 216685 Nr: 12048-27.2008.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYBSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:MS 9979, MARIELLY DIVINA 

ESPIRITO SANTO - OAB:, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O, JOÃO BARBOSA - OAB:134307 RJ

 Processo 12048-27.2008 Código 216685

Vistos...

Devolva-se a contadoria para retificação dos cálculos visto a irresignação 

das partes. Fixo o prazo de no máximo 60 dias para os respectivos 

reajustes.

Proceda-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 02 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 93891 Nr: 3467-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR PASSOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094, DR. ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTOS - 

OAB:MT-6094, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:MT 11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

GUSTAVO GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDIMAR PASSOS 

DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, também 

qualificada.

Realizado o bloqueio do valor remanescente e intimada a devedora a 

manifestar-se, quedou-se em silêncio, o que concluo pela aceitação ao 

valor e constrição.

Dessa forma, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pela devedora, que deverá ser 

intimada para comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias com 

base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas à 

margem da distribuição em seu nome e lastrear eventual Execução Fiscal.

Expeça-se alvará de levantamento do valor, com suas atualizações 

devidas, observando as cautelas de praxe.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 320434 Nr: 16837-93.2013.811.0002

 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: ADELINO DE SOUZA LEITE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS desta Ação Declaratória c/c 

Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos.Custas já recolhidas pelo autor 

quando da propositura da ação. Por ter o réu apenas juntado nos autos 

seus atos constitutivos e instrumentos de representação, deixando de 

ofertar defesa, o que lhe impôs a pena de revelia, deixo de condenar o 

autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.Transitada em julgado e 

não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394810 Nr: 8275-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 Processo 12048-27.2008 Código 216685

Vistos...

Remeta-se os autos ao contador para se chegar a uma única decisão .

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389614 Nr: 5127-08.2015.811.0002

 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: JANAINA CLEIDE POTTRATZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Processo 5127-08.2015 Código 389614

Vistos...

Feito sentenciado com o devido cumprimento da r. sentença.

Já foi feito o pagamento, por tanto, não há mais o que determinar, ter 

somente o levantamento do valor para pagamento da parte.

Assim, proceda-se com o respectivo levantamento mediante alvará, com 

as cautelas de praxe. Expeça-se após comprove-se e arquivem-se os 

autos.

Intima-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 336486 Nr: 4917-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDIGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Processo 4917-88.2014 Código 336486

Vistos...

Diga a real consultoria mediante seu perito, sobre o termo de audiência as 

fls;112.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393399 Nr: 7424-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194A

 Processo nº 5244-96/2015. (Cód. 393399)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por JOSÉ MARCELO DOS SANTOS em 

desfavor ITAÚ SEGUROS S/A.

Informa o devedor às fls.137/138 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 139 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 às fls. 139, 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.

VÁRZEA GRANDE–MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405609 Nr: 14309-18.2015.811.0002

 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: PDFP, CLEUCI FATIMA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 Processo nº 14309-18.2015. (Cód. 405609)

Vistos...

Por verificar que a parte autora atingiu a maioridade civil (fls. 28), nos 

termos do art. 76 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 20 dias, 

para que seja sanado o vício.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 09 de Outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389863 Nr: 5244-96.2015.811.0002

 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: ALEX DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 5244-96/2015. (Cód. 389863)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ALEX DOS SANTOS MOURA em desfavor ITAÚ SEGUROS 

S/A.

Informa o devedor às fls. 135/137 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 138/139 

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 às fls. 138/139, 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.

VÁRZEA GRANDE–MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394812 Nr: 8276-12.2015.811.0002

 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: CLAUDINEI BARROS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 8276-12/2015. (Cód. 394812)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE BENEFICIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT proposta por CLAUDINEI BARROS GONÇALVES em desfavor 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 113 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 127 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 às fls. 127, 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.

VÁRZEA GRANDE–MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436113 Nr: 4726-72.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LEDIRES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370SP

 Processo n.º 4726-72/2016. (Cód. 436113)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.
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Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450731 Nr: 12229-47.2016.811.0002

 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: FGOC, FABIA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 12229-47/2016. (Cód. 450371)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora, para que 

manifeste nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438235 Nr: 5843-98.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEU DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 57160

 Processo n° 5843-98/2016. (Cód. 438235)Vistos...DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução.DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como 

perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, 

quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 

81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do 

NCPC.Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico.Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert:1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial.2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais?3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados.A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s  e  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 09 de outubro de 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394797 Nr: 8265-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo n.º 8265-80/2015. (Cód. 394797)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

LOURIVAL SOARES DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Da análise dos autos, verifico que o réu informa às fls. 47/120, a 

existência de outra ação idêntica que tramitou perante esta Vara, com o 

Cód. 390627, contendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, 

motivo pelo qual, requer a aplicação de litispendência e extinção do 

processo.

Intimado o autor para manifestar-se, este o fez às fls. 213, informando 

desconhecer tal processo.

Assim, existindo, portanto, dois processos com as mesmas partes, causa 

de pedir e pedidos, o reconhecimento da litispendência é medida que se 

impõe, sob pena de causar insegurança jurídica.

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e JULGO ESTE 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 6646-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE VANDEIRA 

SOUZA - OAB:OAB/RJ155.834

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

09 DE OUTUBRO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387691 Nr: 3845-32.2015.811.0002

 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: IZAQUEU ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Processo nº 3845-32/2015. (Cód. 387691)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por IZAQUEU ALVES DE JESUS em desfavor BANCO BRADESCARD S/A.

Informa o devedor às fls. 88 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 97/101 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 às fls. 97, 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.

VÁRZEA GRANDE–MT, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404669 Nr: 13756-68.2015.811.0002

 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: VALMIR MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 13756-68/2015. (Cód. 404669)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (fls. 142), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437166 Nr: 5241-10.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTIANE SANTANA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo nº 5241-10/2016. (Cód. 437166)

Vistos...

Ao réu para, no prazo de cinco dias, requer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436660 Nr: 4975-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA TORRES AVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 4975-23/2016. (Cód. 436660).

Vistos...

Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários 

periciais opostos pela ré.

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos.

Convém destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e 

se trata de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, 

com o diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade 

laboral dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve 

a análise dos quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 
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objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

Ainda, entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo 

para a apresentação de recurso próprio, estando inclusive o prazo, já 

decorrido.

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316508 Nr: 12878-17.2013.811.0002

 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: VALDEVINO MAURILIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8.938/MT

 Vistos...

Defiro o pedido de fls. 176/177, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário, nos termos da sentença de fls. 164/166.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009113-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009113-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SONIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/2060547-3 e que o requerido emitiu uma fatura de 

Recuperação de Consumo de R$ 4.618,98 conforme indicado no extrato 

da UC juntado à Id. 15779371 - Pág. 3. A respeito disso, o artigo 39 do 

Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança da 

fatura de recuperação de consumo indicadas à Id. 15776972 - Pág. 2, no 

valor de R$ 4.618,98, em razão da discussão judicial quanto à validade de 

sua cobrança. II - Que a concessionária se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/2060547-3, e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. 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 05/12/2018, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001070-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA (ADVOGADO(A))

OLACIR PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO AMORIM DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001070-56.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): OLACIR PINTO DA SILVA RÉU: CECILIO AMORIM DE BARROS 

Vistos... Por verificar que o autor agora será representado pela 

Defensoria Pública, conforme documentos juntados à Id. nº 12665869, 

12665962, 12665977, providencie a Sra. Gestora as devidas alterações 

junto ao PJE. No mais, determino a intimação da parte autora, para que 

informe se o acordo outrora homologado foi devidamente cumprido, e em 

caso de inadimplência, providencie a adequação dos pedidos nos termos 

do art. 524 do PC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009157-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DUTRA (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009157-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE FERNANDES DUTRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009214-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES PAGHETE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUDITH MARIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURO CARLOS PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009214-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUDITH MARIA DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: NEURO 

CARLOS PEREIRA SANTOS Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009150-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FONDAZZI (ADVOGADO(A))

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009150-72.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP EXECUTADO: IVANILDO 

LIMA DE SOUZA Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora 

não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009165-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA CRISTIELE BATISTA MENDES (ADVOGADO(A))

RODRIGO TELLES DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANTONIO DA SILVA NANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009165-41.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RODRIGO TELLES DUTRA REQUERIDO: JUNIOR ANTONIO 

DA SILVA NANTES Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009216-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA (AUTOR(A))

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009216-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA RÉU: 

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Vistos... Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001556-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES (AUTOR(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ELSON PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joaquim Maia Filho (RÉU)
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THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

OUTROS RÉUS DESCONHECIDOS (RÉU)

ROSA SOUZA PAIXAO (RÉU)

REGINALDO ANTONIO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001556-41.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ELSON PIRES DE SOUZA, MARIA AUXILIADORA DE 

ARRUDA PIRES RÉU: REGINALDO ANTONIO SILVA, OUTROS RÉUS 

DESCONHECIDOS, ROSA SOUZA PAIXAO, JOAQUIM MAIA FILHO Vistos... 

Ao autor, para no prazo de quinze dias, falar sobre os embargos 

declaratórios de Id. nº 13855430. Determino ainda, que a Sra. Gestora 

certifique se todos os réus foram devidamente citados. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004054-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA (AUTOR(A))

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004054-13.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLARICE MONTEIRO SANTOS FLORA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... 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, NOS TERMOS DO ART. 300, DO CPC, concedo A 

TUTELA ANTECIPADA 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 

15095292 - Pág. 1-2), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de 30 dias. Feito 

isso, digam as partes, no prazo comum de quinze dias, sob as provas que 

pretendem produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009109-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON DUARTE SANTOS DA SILVA (AUTOR(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: 1009109-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FREDSON DUARTE SANTOS DA SILVA 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, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/240835-9e que o requerido emitiu uma fatura de Recuperação 

de Consumo de R$ 4.618,98 conforme indicado no extrato da UC juntado à 

Id. 15776966 - Pág. 1. A respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa 

do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como 

prática abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. 

As alegações constantes da peça inicial se mostram verossímeis, 

autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da 

configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na cobrança de 

valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no medidor, 

apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a Resolução 

ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras providências a 

serem tomadas ao se constatar a ocorrência de irregularidade, não 

apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas também das 

medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a concessionária 

deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente 

habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à fiel 

caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança da 

fatura de recuperação de consumo indicadas à Id. 15776972 - Pág. 2, no 

valor de R$ 4.618,98, em razão da discussão judicial quanto à validade de 

sua cobrança. II - Que a concessionária se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/234852-2, e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. 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 

12/12/2018, às 12:30 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
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007270-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA SILVA FONTOURA (REQUERENTE)

MAYARA RONDON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007270-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JAINE DA SILVA FONTOURA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECIPADA C/C INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por JAINE DA SILVA FONTOURA em desfavor de CLARO S.A. Em face do 

que consta na (Id. nº. 15281891) em as partes comunicam a realização de 

acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção 

do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, 

do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada. 

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006861-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RUDINEI DIAS DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1006861-06.2017.8.11.0002 

AUTOR: RUDINEI DIAS DE CASTRO RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por Rudinei Dias de Castro em desfavor de Vivo S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

ao Id. 11102475, pugnando por sua homologação e extinção do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. 

Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do NCPC. Custas nos termos do 

art. 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes 

desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005390-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

RENATO JOSE CURY (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005390-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Aportou aos autos petição em 

que o autor sustenta que o pedido da requerida não merece prosperar, 

haja vista que o acordo entabulado entre as partes transitou em julgado, 

tendo operado os efeitos da coisa julgada, não sendo cabível em hipótese 

alguma a rescisão e/ou resolução, como pretendido pela requerida. 

Contudo, razão não assiste ao requerente, posto que, em verdade, a 

requerida almeja o cumprimento da obrigação avençada entre as partes e 

devidamente homologada por este juízo. Todavia, denota-se do acordo 

firmado que o cumprimento da avença por parte da requerida está 

condicionada ao adimplemento da obrigação assumida pelo autor, 

conforme requerido na petição de id. 10305242. Demais disso, a vista da 

alegação do autor de que está em dificuldade de cumprir com o acordado, 

promovendo a quitação do financiamento, visando solução de forma 

amigável para o impasse, determino a intimação das partes para que, no 

prazo 10 (dez) dias, manifestem-se quanto à possibilidade de transferir o 

financiamento do veículo que apresentou defeito para o novo, ou da 

substituição do automóvel pelo pagamento do valor correspondente. Sem 

prejuízo, em igual prazo, o autor deverá apresentar a comprovação de 

inexistência débitos de natureza tributária (IPVA, Seguro obrigatório, 

licenciamento e multas). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 18 de janeiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005390-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

RENATO JOSE CURY (ADVOGADO(A))

FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

AGNALDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1005390-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Aportou aos autos petição em 

que o autor sustenta que o pedido da requerida não merece prosperar, 

haja vista que o acordo entabulado entre as partes transitou em julgado, 

tendo operado os efeitos da coisa julgada, não sendo cabível em hipótese 

alguma a rescisão e/ou resolução, como pretendido pela requerida. 

Contudo, razão não assiste ao requerente, posto que, em verdade, a 

requerida almeja o cumprimento da obrigação avençada entre as partes e 

devidamente homologada por este juízo. Todavia, denota-se do acordo 

firmado que o cumprimento da avença por parte da requerida está 

condicionada ao adimplemento da obrigação assumida pelo autor, 

conforme requerido na petição de id. 10305242. Demais disso, a vista da 

alegação do autor de que está em dificuldade de cumprir com o acordado, 

promovendo a quitação do financiamento, visando solução de forma 
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amigável para o impasse, determino a intimação das partes para que, no 

prazo 10 (dez) dias, manifestem-se quanto à possibilidade de transferir o 

financiamento do veículo que apresentou defeito para o novo, ou da 

substituição do automóvel pelo pagamento do valor correspondente. Sem 

prejuízo, em igual prazo, o autor deverá apresentar a comprovação de 

inexistência débitos de natureza tributária (IPVA, Seguro obrigatório, 

licenciamento e multas). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 18 de janeiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

CEZAR BENEDITO VOLPI (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

J M SARTOR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005922-26.2017.811.0002 

Reparação de Danos por Perdas e Danos Vistos etc. Sanitários Comércio 

de Material para Construção Ltda ajuizou Ação de Reparação por Perdas 

e Danos e Obrigação de Fazer em razão de Acidente de Trânsito em face 

do J. M. Sartor Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros S/A, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo, Id. 11840285, pugnando por sua homologação, 

bem assim a extinção do processo. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. Honorários advocatícios nos 

termos pactuados Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Efetivado o 

depósito judicial da quantia acordada, expeçam-se os alvarás respectivo, 

devendo a parte autora informar os dados das respectivas contas 

bancárias. Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de 

estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de 

fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

SANITARIOS COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

CEZAR BENEDITO VOLPI (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

J M SARTOR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005922-26.2017.811.0002 

Reparação de Danos por Perdas e Danos Vistos etc. Sanitários Comércio 

de Material para Construção Ltda ajuizou Ação de Reparação por Perdas 

e Danos e Obrigação de Fazer em razão de Acidente de Trânsito em face 

do J. M. Sartor Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros S/A, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as 

partes firmaram acordo, Id. 11840285, pugnando por sua homologação, 

bem assim a extinção do processo. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. Honorários advocatícios nos 

termos pactuados Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Efetivado o 

depósito judicial da quantia acordada, expeçam-se os alvarás respectivo, 

devendo a parte autora informar os dados das respectivas contas 

bancárias. Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de 

estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de 

fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005013-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE DAILTON DO PRADO SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ANGELO PEREIRA MARSICANO (ADVOGADO(A))

ARCANJA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

A.F DE FARIAS (RÉU)

FRED PEGO SIQUEIRA (RÉU)

LARISSA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005013-81.20178.11.0002 Ação 

de Cobrança Vistos etc. FAC Imóveis Ltda ajuizou Ação de Cobrança em 

face do A. F. de Farias, Fred Pego Siqueira e Larissa Figueiredo de Faria, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, Id. 

11663893, pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou 

outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 

honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de fevereiro 

de 2018. (assinado judicialmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005013-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE DAILTON DO PRADO SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ANGELO PEREIRA MARSICANO (ADVOGADO(A))

ARCANJA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

A.F DE FARIAS (RÉU)

FRED PEGO SIQUEIRA (RÉU)

LARISSA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005013-81.20178.11.0002 Ação 

de Cobrança Vistos etc. FAC Imóveis Ltda ajuizou Ação de Cobrança em 

face do A. F. de Farias, Fred Pego Siqueira e Larissa Figueiredo de Faria, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, Id. 

11663893, pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou 

outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 

honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 
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Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de fevereiro 

de 2018. (assinado judicialmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005013-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE DAILTON DO PRADO SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ANGELO PEREIRA MARSICANO (ADVOGADO(A))

ARCANJA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

A.F DE FARIAS (RÉU)

FRED PEGO SIQUEIRA (RÉU)

LARISSA FIGUEREDO DE FARIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005013-81.20178.11.0002 Ação 

de Cobrança Vistos etc. FAC Imóveis Ltda ajuizou Ação de Cobrança em 

face do A. F. de Farias, Fred Pego Siqueira e Larissa Figueiredo de Faria, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, Id. 

11663893, pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou 

outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 

honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de fevereiro 

de 2018. (assinado judicialmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

DINERCIO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002379-49.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DINERCIO ALVES DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por Dinércio 

Alves de Araujo em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos 

fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, o autor 

foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 11 de julho de 2016, 

sofrendo lesões corporais, causando invalidez permanente a um membro 

inferior. Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção 

monetária. Pede os benefícios da justiça gratuita. Devidamente instruída, a 

inicial foi recebida (Id.4945451), deferindo a gratuidade da justiça, bem 

como designando audiência de conciliação. A requerida aportou aos autos 

a sua contestação (Id. 5849143). Por sua vez, o autor apresentou sua 

impugnação à contestação (Id. 6107180). No Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania, a audiência de conciliação restou infrutífera, em 

virtude da ausência de proposta de acordo. Na ocasião, a advogada da 

parte autora requereu a juntada do laudo pericial. (Id. 6142352) 

Aportou-se aos autos a avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação (Id. 6142360). Decisão saneadora foi proferida (Id. 13685628). 

Intimados a manifestarem quanto à avaliação médica, o autor 

manifestou-se no id. 9798050 e a requerida no Id.13889995. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que, as 

partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e pericial, de modo que o feito se encontra 

satisfatoriamente instruído. Diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, (artigo 355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante nos autos a 

supre perfeitamente, pois elaborada por médico perito e responde de 

forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, não 

tendo as partes manifestado discordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito no percentual de 75%, assim a lesão apresentada é 

parcial incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à parte autora por força 

do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. 

Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na 

exordial não procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da 

indenização pelo seguro obrigatório decorrente de lesão permanente do 

membro inferior direito, mas da seguinte forma: 75% dos 70% da 

importância segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à parte 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 1º de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-49.2016.8.11.0002
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FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

DINERCIO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002379-49.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DINERCIO ALVES DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta por Dinércio 

Alves de Araujo em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos 

fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, o autor 

foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 11 de julho de 2016, 

sofrendo lesões corporais, causando invalidez permanente a um membro 

inferior. Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção 

monetária. Pede os benefícios da justiça gratuita. Devidamente instruída, a 

inicial foi recebida (Id.4945451), deferindo a gratuidade da justiça, bem 

como designando audiência de conciliação. A requerida aportou aos autos 

a sua contestação (Id. 5849143). Por sua vez, o autor apresentou sua 

impugnação à contestação (Id. 6107180). No Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania, a audiência de conciliação restou infrutífera, em 

virtude da ausência de proposta de acordo. Na ocasião, a advogada da 

parte autora requereu a juntada do laudo pericial. (Id. 6142352) 

Aportou-se aos autos a avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação (Id. 6142360). Decisão saneadora foi proferida (Id. 13685628). 

Intimados a manifestarem quanto à avaliação médica, o autor 

manifestou-se no id. 9798050 e a requerida no Id.13889995. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Verifica-se que, as 

partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e pericial, de modo que o feito se encontra 

satisfatoriamente instruído. Diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, (artigo 355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, 

do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a 

prioridade na tramitação de ações em que figure como parte pessoa 

portadora de debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, 

passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Em análise do mérito, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante nos autos a 

supre perfeitamente, pois elaborada por médico perito e responde de 

forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução da lide, não 

tendo as partes manifestado discordância com esta. Referida avaliação 

médica indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro inferior direito no percentual de 75%, assim a lesão apresentada é 

parcial incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 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.” Sobre o tema o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, que estabelece: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à parte autora por força 

do acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. 

Assim, o pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na 

exordial não procede. Destarte, o autor faz jus ao recebimento da 

indenização pelo seguro obrigatório decorrente de lesão permanente do 

membro inferior direito, mas da seguinte forma: 75% dos 70% da 

importância segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à parte 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 1º de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006145-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1006145-76.2017.8.11.0002, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS DE MATTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em 

face da petição de id. 12189115, em que a parte autora requer a 

desistência do presente feito, nos termos do parágrafo único do art. 200 

do Código de Processo Civil homologo a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas se houver pelo autor diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Contudo, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC, e em vista da gratuidade ora deferida, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

19 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005290-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005290-97.2017.8.11.0002 Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c 
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Indenização por Danos Morais e Patrimoniais Requerente: Emerson 

Leandro de Campos Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos etc. Emerson 

Leandro de Campos ajuizou a presente ação Anulatória de Ato Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais e Patrimoniais com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos 

autos. Informa a parte autora que em 03.06.2016, através de leilão público, 

adquiriu do Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, atualmente 

denominado Banco Bradesco, uma casa residencial com 91,15 m² de área 

construída, com terreno de 144,00 m², devidamente registrada no 1º 

Registro de Imóveis, sob a matrícula de nº 11193. Relata que gastou no 

total a importância de R$82.434,48; montante que engloba o valor para 

aquisição do bem, bem como taxas efetivas de transferências. Declara 

que, interpôs ação reivindicatória n. 1001718-70.2016.811.0002, tendo 

obtido tutela antecipada favorável para ser imitido na posse do imóvel 

arrematado. Contudo, após ser imitido na posse do bem, tomou 

conhecimento da existência de ação revisional proposta antes da venda 

em hasta publica pelo então devedor Rodrigo Ribeiro da Silva em desfavor 

do Banco HSBC (processo n. 8961-19.2015.811.0002 em trâmite na Vara 

Especializada de Direito Bancário), o qual conseguiu em sede de Recurso 

de Agravo de Instrumento o cancelamento do leilão e a determinação do e. 

TJMT para reintegrá-lo na posse do imóvel (RAC n. 

1002332-81.2016.811.0000). Narra ter cumprido com todas as exigências, 

porém a instituição financeira requerida não observou os trâmites legais 

para realização do leilão, acarretando inúmeros transtornos e prejuízos. 

Assevera ter notificado extrajudicialmente a requerida, com o propósito de 

rescindir amigavelmente o contato celebrado entre eles, solicitando a 

devolução dos valores gastos devidamente atualizados e acrescidos dos 

juros legais, no entanto, a instituição financeira informou que o montante 

seria devolvido sem as correções pretendidas pelo autor. Em sede de 

tutela antecipada pugnou que o banco réu fosse compelido a proceder a 

devolução dos valores, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de 

juros de 1% a. m., sob pena de multa diária. No mérito, requer que seja 

julgada procedente a presente demanda para anular o contrato de compra 

e venda do imóvel, determinar a devolução do montante pago devidamente 

corrigido e condenar a demandada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, requer a inversão do ônus da prova. 

A liminar foi indeferida, conforme decisão registrada sob o Id. 9044083. 

Posteriormente, foi acolhida em parte o pedido de reconsideração 

formulado pelo autor (Id. 9044083), oportunidade em que fora concedida 

em parte a tutela de urgência para que o requerido consigne nos autos em 

favor da parte autora o valor descrito no recibo acostado no Id. 8857733 – 

pág. 2. O ato conciliatório restou inexitoso (Id. 10080550). Contra a 

decisão deste juízo a parte ré opôs o RAI n. 1010995-82.2017.811.0000 

(comprovante de protocolo acostado sob id. 10326619), tendo o 

desembargador relator concedido parcialmente liminar para suspender os 

efeitos da tutela concedida, determinando que o valor da arrematação seja 

consignado nos autos, porém permaneça em conta única judicial até 

julgamento do referido recurso. Aportou aos autos peça contestatória sob 

Id. 10356284 – Pág. 1-27, sendo arguida preliminar de conexão – por 

prevenção do magistrado da Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca, a fim de evitar decisões conflitantes. O requerido comprovou a 

consignação do valor da arrematação, conforme documento de id. 

10402430. O requerente apresentou impugnação à contestação sob id. 

11114671 – Pág. 1- 11, requerendo pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo se encontra pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da preliminar Em 

contestação, a parte requerida postulou pela conexão com a Ação 

Revisional nº 8961-19.2015.811.0002 – Id. 395714, em trâmite na Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca de Várzea Grande/MT, 

destacando o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. A preliminar não 

deve prosperar, posto que o leilão do imóvel discutido nos autos 

revisionais fora cancelado, não havendo qualquer hipótese de reforma da 

decisão de anulação do ato praticado, logo, inexiste conexão, estando 

ausente no caso em tela qualquer prejudicialidade que justifica a reunião 

das ações. Desse modo, rejeito a preliminar de conexão. Do dano material 

É incontroversa a anulação do leilão do imóvel arrematado pelo autor, o 

qual foi devidamente quitado por este. O objeto da ação consiste em 

definir se com o desfazimento da arrematação é devido ao arrematante, 

ora autor, o ressarcimento de todos os valores despendidos devidamente 

atualizados e acrescidos de juros moratórios. No caso em apreço, o autor 

pretende a devolução do valor pago à título de arrematação, dos 

emolumentos cartorários para transferência do imóvel, bem assim das 

custas judiciais referentes à ação reivindicatória que intentou em desfavor 

do antigo proprietário para ser imitido na posse, afirma o montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. 

No entanto, extrai-se dos autos que o banco réu não se negou a proceder 

a devolução do valor da arrematação devidamente atualizado, nos termos 

do edital de venda que prevê como índice de atualização o IGP-M (Id. 

8857740). Da análise dos documentos acostados aos autos, tem-se que 

resta expresso na Ata de Arrematação que o imóvel se encontrava 

ocupado, que a desocupação é de responsabilidade do arrematante 

(cláusula 4.3 – Id. 10356284 – Pág. 8), bem assim o edital de venda prevê 

expressamente que a indenização pela evicção corresponderá somente 

ao limite do preço da venda do bem atualizado pelo IGP-M da FGV a contar 

do desembolso (cláusula 19.2 – id. 10356284 – Pág.10). Sem sombra de 

dúvida que o autor deverá ser ressarcido dos valores despendidos com a 

aquisição do imóvel no leilão, cuja arrematação restou anulada por decisão 

judicial, mas apesar do disposto no instrumento celebrado entre as partes 

deve-se levar em consideração o montante dispendido pelo autor para 

registro do bem, bem como as providências tomadas para ser imitido na 

posse. Portanto, diante da anulação da arrematação, deve o banco réu 

proceder à devolução do valor pago pelo arrematante, devendo ainda 

indenizá-lo no que pertine à comissão do leiloeiro e às despesas de 

registro da carta de arrematação. Isto porque, anulada a arrematação 

deve o arrematante voltar à situação a quo, eis que tendo procedido de 

boa-fé não pode sofrer qualquer prejuízo. Nesse sentido, considerando 

que a arrematação estava totalmente finalizada quando ocorreu sua 

anulação, a incidência de juros de mora merece acolhimento e terá 

incidência desde a citação. Confira-se entendimento jurisprudencial em 

casos análogos: PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. 

CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

VERIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO 

ARREMATANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. 

1. Possibilidade de anulação de ofício da arrematação face à 

caracterização do preço vil. Destarte, a arrematação feita com violação da 

norma prevista no art. 692, do CPC, é nula, pleno jure, ensejando sua 

desconstituição, até mesmo de ofício. [...] 3. Diante da anulação da 

arrematação, deve o INSS proceder à devolução do valor pago pelo 

arrematante e deve o apelado indenizar este no que pertine à comissão do 

leiloeiro e às despesas de registro da carta de arrematação, como bem 

determinou a sentença guerreada. Isto porque, anulada a arrematação 

deve o arrematante voltar à situação a quo, eis que tendo procedido de 

boa-fé não pode sofrer qualquer prejuízo. [...] (TRF-5 - AC: 352678 PB 

0003311-27.2001.4.05.8200, Relator: Desembargadora Federal Amanda 

Lucena (Substituto), Data de Julgamento: 11/12/2007, Segunda Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 07/01/2008 - Página: 

376 - Nº: 4 - Ano: 2008). (grifei) Tributário. Execução fiscal. Auto de 

arrematação. Ausência de assinatura do magistrado. Documento formal e 

solene. Requerimento da parte interessada. Vicio de nulidade. Acolhimento 

do pedido. Expedição de carta de arrematação antes de proferir sentença. 

[...] Verificado que não houve assinatura do magistrado e considerando 

que o auto de arrematação é documento formal e solene, caracaterizado 

está o vício de nulidade, desse modo, a arrematação poderá ser tornada 

sem efeito (art. 694, § 1º, I, do CPC). [...] Quando o arrematante realizou o 

pagamento dos valores despendidos com a arrematação, e posteriormente 

esta for anulada, a quantia paga deve devidamente ser restituída, com 

juros legais e correção monetária. (TJ-RO - APL: 00277446820068220002 

RO 0027744-68.2006.822.0002, Relator: Desembargador Rowilson 

Teixeira, Data de Julgamento: 23/08/2012, 1ª Câmara Especial, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 31/08/2012). (grifei) 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E REMIÇÃO. EXECUÇÃO CÍVEL. 

METADE IDEAL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO GENITOR DA AUTORA 

ARREMATADA E REMIDA EM LEILÃO ANTERIORMENTE REALIZADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 694, § 1º, I, DO CPC. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO 

DEPÓSITO. DESPESAS COM O LEILÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] A quantia depositada, a título de 

pagamento pela remição da arrematação, e levantada pelos réus, BEMG e 

CEF, deve ser devolvida, com correção monetária, desde a data do 

depósito, e com juros moratórios, a partir da citação, a teor do artigo 219 

do Código de Processo Civil, devendo ser aplicados os critérios 
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preconizados no Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 561, de 

02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal. – [...] - Por ter resistido à 

pretensão da autora, os réus ficam condenados ao reembolso das custas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 

R$1.000,00 (um mil reais) para cada um, com fundamento no artigo 20, § 

4º, do Código de Processo Civil. - Apelação provida. (TRF-3 - AC: 4744 SP 

97.03.004744-0, Relator: JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, Data de 

Julgamento: 18/06/2008, TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO). 

(grifei) PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO ADQUIRENTE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. I. Verificada a anulação 

judicial da arrematação procedida nos autos de execução fiscal, bem 

como que a quantia depositada pelo demandante foi convertida em renda 

da União, tem o autor direito à devolução do valor integral por ele 

depositado. II. É devida a devolução, pela ré, da quantia de R$ 35.000,00 

ao autor, valor por ele pago quando da arrematação do imóvel descrito na 

inicial, com a aplicação, desde aquela data, de correção monetária 

calculada com a aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Juros de 0,5% mantidos. III. Apelação e remessa oficial 

improvidas. (TRF-5 - AC: 435625 AL 0002100-95.2006.4.05.8000, Relator: 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 

26/02/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - 

Data: 12/03/2008 - Página: 894 - Nº: 49 - Ano: 2008) (grifei) Conclui-se 

que o autor faz sim jus ao ressarcimento, tanto do valor dispendido na 

arrematação do bem, quanto dos montante dispendidos para registro da 

carta de arrematação e custas judicias para sua imissão na posse, a fim 

de assegurar o retorno ao status quo ante. Consigno que, a correção 

monetária deverá incidir desde a arrematação pelo índice previsto 

contratualmente (IGP-M), devendo o valor ser acrescido de juros legais de 

1% a.m. desde a citação. Do dano moral Para configuração do dever de 

indenizar é necessário a comprovação da conduta ilícita, do dano e do 

nexo de causalidade entre esta e aquela. Dispõe o art. 186 do Código Civil 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A conduta 

ilícita não resta demonstrada, uma vez que o autor tinha conhecimento da 

ação revisional de contrato promovida pelo antigo proprietário, caindo por 

terra sua tese de que se tivesse conhecimento da dificuldade que 

encontraria, certamente não teria adquirido o bem (Ata de Arrematação em 

Leilão Público Id. 10356284 pág. 6). Destaca-se que o autor tinha 

conhecimento não apenas da ação proposta como também restou 

informado na documentação assinada pelo requerente o fato de o imóvel 

estar ocupado e que sua desocupação seria responsabilidade do 

arrematante. Cumpre frisar que, o autor se trata de pessoa com nível 

superior completo e atua como advogado, logo, considerando seu 

conhecimento técnico, deve ser rechaçada qualquer arguição de 

desconhecimento dos termos da ata de arrematação ou do edital de 

venda. De outra banda, o banco requerido agiu com cautela adequada, 

consignado todas as informações pertinentes nos documentos referentes 

ao leilão, não havendo que o autor arguir sua hipossuficiência técnica 

quanto às cláusulas do edital, uma vez que como advogado atuante 

presume-se ser conhecedor da Lei e suas implicações. Estabelece o 

Código de Processo Civil que cabe ao autor fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do 

CPC). Da análise dos autos, denota-se que o autor não comprovou 

qualquer situação vexatória, tampouco constrangimento passível de ser 

indenizado, o que por si só afasta a hipótese de ocorrência de danos 

morais. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. 

DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS, NO CASO CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007493695, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/03/2018). Desse modo, 

indevido o dano moral alegado. Dispositivo Por todo exposto, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados 

na inicial, para anular o contrato de compra e venda do imóvel matriculado 

sob n. 11193, junto ao Cartório Notarial do 1º Registro de Imóvel de Várzea 

Grande, haja vista a anulação da arrematação que lhe originou. Condeno a 

instituição bancária ao ressarcimento tanto do valor dispendido na 

arrematação do bem, quanto ao montante dispendidos para registro da 

carta de arrematação e custas judicias pagas pelo autor para sua imissão 

na posse, excetuando-se o valor dispendido para aquisição do imóvel, o 

qual deverá ser corrigido pelo IGP-M/FGV, desde a arrematação, os 

valores comprovadamente gastos pelo requerente deverão ser 

atualizados pelo mesmo índice desde o desembolso e todos deverão ser 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação (artigo 240 do 

CPC). Arbitro os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da 

condenação, ponderando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC e, considerando a sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, 

ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do 

percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 

30% (trinta por cento). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005290-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005290-97.2017.8.11.0002 Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais e Patrimoniais Requerente: Emerson 

Leandro de Campos Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos etc. Emerson 

Leandro de Campos ajuizou a presente ação Anulatória de Ato Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais e Patrimoniais com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos 

autos. Informa a parte autora que em 03.06.2016, através de leilão público, 

adquiriu do Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, atualmente 

denominado Banco Bradesco, uma casa residencial com 91,15 m² de área 

construída, com terreno de 144,00 m², devidamente registrada no 1º 

Registro de Imóveis, sob a matrícula de nº 11193. Relata que gastou no 

total a importância de R$82.434,48; montante que engloba o valor para 

aquisição do bem, bem como taxas efetivas de transferências. Declara 

que, interpôs ação reivindicatória n. 1001718-70.2016.811.0002, tendo 

obtido tutela antecipada favorável para ser imitido na posse do imóvel 

arrematado. Contudo, após ser imitido na posse do bem, tomou 

conhecimento da existência de ação revisional proposta antes da venda 

em hasta publica pelo então devedor Rodrigo Ribeiro da Silva em desfavor 

do Banco HSBC (processo n. 8961-19.2015.811.0002 em trâmite na Vara 

Especializada de Direito Bancário), o qual conseguiu em sede de Recurso 

de Agravo de Instrumento o cancelamento do leilão e a determinação do e. 

TJMT para reintegrá-lo na posse do imóvel (RAC n. 

1002332-81.2016.811.0000). Narra ter cumprido com todas as exigências, 

porém a instituição financeira requerida não observou os trâmites legais 

para realização do leilão, acarretando inúmeros transtornos e prejuízos. 

Assevera ter notificado extrajudicialmente a requerida, com o propósito de 

rescindir amigavelmente o contato celebrado entre eles, solicitando a 

devolução dos valores gastos devidamente atualizados e acrescidos dos 

juros legais, no entanto, a instituição financeira informou que o montante 

seria devolvido sem as correções pretendidas pelo autor. Em sede de 

tutela antecipada pugnou que o banco réu fosse compelido a proceder a 

devolução dos valores, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de 

juros de 1% a. m., sob pena de multa diária. No mérito, requer que seja 

julgada procedente a presente demanda para anular o contrato de compra 

e venda do imóvel, determinar a devolução do montante pago devidamente 

corrigido e condenar a demandada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, requer a inversão do ônus da prova. 

A liminar foi indeferida, conforme decisão registrada sob o Id. 9044083. 

Posteriormente, foi acolhida em parte o pedido de reconsideração 

formulado pelo autor (Id. 9044083), oportunidade em que fora concedida 

em parte a tutela de urgência para que o requerido consigne nos autos em 

favor da parte autora o valor descrito no recibo acostado no Id. 8857733 – 
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pág. 2. O ato conciliatório restou inexitoso (Id. 10080550). Contra a 

decisão deste juízo a parte ré opôs o RAI n. 1010995-82.2017.811.0000 

(comprovante de protocolo acostado sob id. 10326619), tendo o 

desembargador relator concedido parcialmente liminar para suspender os 

efeitos da tutela concedida, determinando que o valor da arrematação seja 

consignado nos autos, porém permaneça em conta única judicial até 

julgamento do referido recurso. Aportou aos autos peça contestatória sob 

Id. 10356284 – Pág. 1-27, sendo arguida preliminar de conexão – por 

prevenção do magistrado da Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca, a fim de evitar decisões conflitantes. O requerido comprovou a 

consignação do valor da arrematação, conforme documento de id. 

10402430. O requerente apresentou impugnação à contestação sob id. 

11114671 – Pág. 1- 11, requerendo pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo se encontra pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da preliminar Em 

contestação, a parte requerida postulou pela conexão com a Ação 

Revisional nº 8961-19.2015.811.0002 – Id. 395714, em trâmite na Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca de Várzea Grande/MT, 

destacando o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. A preliminar não 

deve prosperar, posto que o leilão do imóvel discutido nos autos 

revisionais fora cancelado, não havendo qualquer hipótese de reforma da 

decisão de anulação do ato praticado, logo, inexiste conexão, estando 

ausente no caso em tela qualquer prejudicialidade que justifica a reunião 

das ações. Desse modo, rejeito a preliminar de conexão. Do dano material 

É incontroversa a anulação do leilão do imóvel arrematado pelo autor, o 

qual foi devidamente quitado por este. O objeto da ação consiste em 

definir se com o desfazimento da arrematação é devido ao arrematante, 

ora autor, o ressarcimento de todos os valores despendidos devidamente 

atualizados e acrescidos de juros moratórios. No caso em apreço, o autor 

pretende a devolução do valor pago à título de arrematação, dos 

emolumentos cartorários para transferência do imóvel, bem assim das 

custas judiciais referentes à ação reivindicatória que intentou em desfavor 

do antigo proprietário para ser imitido na posse, afirma o montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. 

No entanto, extrai-se dos autos que o banco réu não se negou a proceder 

a devolução do valor da arrematação devidamente atualizado, nos termos 

do edital de venda que prevê como índice de atualização o IGP-M (Id. 

8857740). Da análise dos documentos acostados aos autos, tem-se que 

resta expresso na Ata de Arrematação que o imóvel se encontrava 

ocupado, que a desocupação é de responsabilidade do arrematante 

(cláusula 4.3 – Id. 10356284 – Pág. 8), bem assim o edital de venda prevê 

expressamente que a indenização pela evicção corresponderá somente 

ao limite do preço da venda do bem atualizado pelo IGP-M da FGV a contar 

do desembolso (cláusula 19.2 – id. 10356284 – Pág.10). Sem sombra de 

dúvida que o autor deverá ser ressarcido dos valores despendidos com a 

aquisição do imóvel no leilão, cuja arrematação restou anulada por decisão 

judicial, mas apesar do disposto no instrumento celebrado entre as partes 

deve-se levar em consideração o montante dispendido pelo autor para 

registro do bem, bem como as providências tomadas para ser imitido na 

posse. Portanto, diante da anulação da arrematação, deve o banco réu 

proceder à devolução do valor pago pelo arrematante, devendo ainda 

indenizá-lo no que pertine à comissão do leiloeiro e às despesas de 

registro da carta de arrematação. Isto porque, anulada a arrematação 

deve o arrematante voltar à situação a quo, eis que tendo procedido de 

boa-fé não pode sofrer qualquer prejuízo. Nesse sentido, considerando 

que a arrematação estava totalmente finalizada quando ocorreu sua 

anulação, a incidência de juros de mora merece acolhimento e terá 

incidência desde a citação. Confira-se entendimento jurisprudencial em 

casos análogos: PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. 

CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

VERIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO 

ARREMATANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. 

1. Possibilidade de anulação de ofício da arrematação face à 

caracterização do preço vil. Destarte, a arrematação feita com violação da 

norma prevista no art. 692, do CPC, é nula, pleno jure, ensejando sua 

desconstituição, até mesmo de ofício. [...] 3. Diante da anulação da 

arrematação, deve o INSS proceder à devolução do valor pago pelo 

arrematante e deve o apelado indenizar este no que pertine à comissão do 

leiloeiro e às despesas de registro da carta de arrematação, como bem 

determinou a sentença guerreada. Isto porque, anulada a arrematação 

deve o arrematante voltar à situação a quo, eis que tendo procedido de 

boa-fé não pode sofrer qualquer prejuízo. [...] (TRF-5 - AC: 352678 PB 

0003311-27.2001.4.05.8200, Relator: Desembargadora Federal Amanda 

Lucena (Substituto), Data de Julgamento: 11/12/2007, Segunda Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 07/01/2008 - Página: 

376 - Nº: 4 - Ano: 2008). (grifei) Tributário. Execução fiscal. Auto de 

arrematação. Ausência de assinatura do magistrado. Documento formal e 

solene. Requerimento da parte interessada. Vicio de nulidade. Acolhimento 

do pedido. Expedição de carta de arrematação antes de proferir sentença. 

[...] Verificado que não houve assinatura do magistrado e considerando 

que o auto de arrematação é documento formal e solene, caracaterizado 

está o vício de nulidade, desse modo, a arrematação poderá ser tornada 

sem efeito (art. 694, § 1º, I, do CPC). [...] Quando o arrematante realizou o 

pagamento dos valores despendidos com a arrematação, e posteriormente 

esta for anulada, a quantia paga deve devidamente ser restituída, com 

juros legais e correção monetária. (TJ-RO - APL: 00277446820068220002 

RO 0027744-68.2006.822.0002, Relator: Desembargador Rowilson 

Teixeira, Data de Julgamento: 23/08/2012, 1ª Câmara Especial, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 31/08/2012). (grifei) 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E REMIÇÃO. EXECUÇÃO CÍVEL. 

METADE IDEAL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO GENITOR DA AUTORA 

ARREMATADA E REMIDA EM LEILÃO ANTERIORMENTE REALIZADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 694, § 1º, I, DO CPC. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO 

DEPÓSITO. DESPESAS COM O LEILÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] A quantia depositada, a título de 

pagamento pela remição da arrematação, e levantada pelos réus, BEMG e 

CEF, deve ser devolvida, com correção monetária, desde a data do 

depósito, e com juros moratórios, a partir da citação, a teor do artigo 219 

do Código de Processo Civil, devendo ser aplicados os critérios 

preconizados no Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 561, de 

02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal. – [...] - Por ter resistido à 

pretensão da autora, os réus ficam condenados ao reembolso das custas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 

R$1.000,00 (um mil reais) para cada um, com fundamento no artigo 20, § 

4º, do Código de Processo Civil. - Apelação provida. (TRF-3 - AC: 4744 SP 

97.03.004744-0, Relator: JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, Data de 

Julgamento: 18/06/2008, TURMA SUPLEMENTAR DA PRIMEIRA SEÇÃO). 

(grifei) PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. DEVOLUÇÃO 

DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO ADQUIRENTE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. I. Verificada a anulação 

judicial da arrematação procedida nos autos de execução fiscal, bem 

como que a quantia depositada pelo demandante foi convertida em renda 

da União, tem o autor direito à devolução do valor integral por ele 

depositado. II. É devida a devolução, pela ré, da quantia de R$ 35.000,00 

ao autor, valor por ele pago quando da arrematação do imóvel descrito na 

inicial, com a aplicação, desde aquela data, de correção monetária 

calculada com a aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Juros de 0,5% mantidos. III. Apelação e remessa oficial 

improvidas. (TRF-5 - AC: 435625 AL 0002100-95.2006.4.05.8000, Relator: 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 

26/02/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - 

Data: 12/03/2008 - Página: 894 - Nº: 49 - Ano: 2008) (grifei) Conclui-se 

que o autor faz sim jus ao ressarcimento, tanto do valor dispendido na 

arrematação do bem, quanto dos montante dispendidos para registro da 

carta de arrematação e custas judicias para sua imissão na posse, a fim 

de assegurar o retorno ao status quo ante. Consigno que, a correção 

monetária deverá incidir desde a arrematação pelo índice previsto 

contratualmente (IGP-M), devendo o valor ser acrescido de juros legais de 

1% a.m. desde a citação. Do dano moral Para configuração do dever de 

indenizar é necessário a comprovação da conduta ilícita, do dano e do 

nexo de causalidade entre esta e aquela. Dispõe o art. 186 do Código Civil 

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A conduta 

ilícita não resta demonstrada, uma vez que o autor tinha conhecimento da 

ação revisional de contrato promovida pelo antigo proprietário, caindo por 

terra sua tese de que se tivesse conhecimento da dificuldade que 

encontraria, certamente não teria adquirido o bem (Ata de Arrematação em 

Leilão Público Id. 10356284 pág. 6). Destaca-se que o autor tinha 

conhecimento não apenas da ação proposta como também restou 
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informado na documentação assinada pelo requerente o fato de o imóvel 

estar ocupado e que sua desocupação seria responsabilidade do 

arrematante. Cumpre frisar que, o autor se trata de pessoa com nível 

superior completo e atua como advogado, logo, considerando seu 

conhecimento técnico, deve ser rechaçada qualquer arguição de 

desconhecimento dos termos da ata de arrematação ou do edital de 

venda. De outra banda, o banco requerido agiu com cautela adequada, 

consignado todas as informações pertinentes nos documentos referentes 

ao leilão, não havendo que o autor arguir sua hipossuficiência técnica 

quanto às cláusulas do edital, uma vez que como advogado atuante 

presume-se ser conhecedor da Lei e suas implicações. Estabelece o 

Código de Processo Civil que cabe ao autor fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do 

CPC). Da análise dos autos, denota-se que o autor não comprovou 

qualquer situação vexatória, tampouco constrangimento passível de ser 

indenizado, o que por si só afasta a hipótese de ocorrência de danos 

morais. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. 

DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS, NO CASO CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007493695, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/03/2018). Desse modo, 

indevido o dano moral alegado. Dispositivo Por todo exposto, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados 

na inicial, para anular o contrato de compra e venda do imóvel matriculado 

sob n. 11193, junto ao Cartório Notarial do 1º Registro de Imóvel de Várzea 

Grande, haja vista a anulação da arrematação que lhe originou. Condeno a 

instituição bancária ao ressarcimento tanto do valor dispendido na 

arrematação do bem, quanto ao montante dispendidos para registro da 

carta de arrematação e custas judicias pagas pelo autor para sua imissão 

na posse, excetuando-se o valor dispendido para aquisição do imóvel, o 

qual deverá ser corrigido pelo IGP-M/FGV, desde a arrematação, os 

valores comprovadamente gastos pelo requerente deverão ser 

atualizados pelo mesmo índice desde o desembolso e todos deverão ser 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação (artigo 240 do 

CPC). Arbitro os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da 

condenação, ponderando o zelo do profissional; a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC e, considerando a sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, 

ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do 

percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 

30% (trinta por cento). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

SALETE LAVANDOSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1004497-95.2016.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. AUTOR: SALETE LAVANDOSKI RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta por SALETE LAVANDOSKI em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT no máximo indenizável. Determinada a 

emenda à inicial, o autor manifestou-se requerendo a juntada do 

comprovante de requerimento administrativo (id. 5517919), sustentando 

que a requerida alegou falta de documentação necessária para darem 

andamento no pleito, sendo impossível o cadastro do processo e sua 

regularização (id. 5518123). A emenda não foi satisfatória, de modo que 

foi concedido novo prazo para a requerente juntar prova do indeferimento 

administrativo (id. 5600738). Certificou-se o decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora (id. 11833151). E os autos vieram 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. É cediço que 

o sistema judiciário brasileiro prestigia a observância ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Todavia, conforme mencionado na 

decisão que determinou a emenda a inicial, o Supremo Tribunal Federal 

exarou o entendimento de que a exigência do prévio requerimento 

administrativo, como condição para o regular exercício do direito de ação, 

não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. No caso, 

conquanto o requerente tenha apresentado emenda à inicial para juntar o 

comprovante de requerimento administrativo, restou evidente que este 

carece de interesse de agir. Isso porque, o demandante protocolou o 

requerimento na via administrativa em 17 de novembro de 2016, conforme 

documento de id. 5517919 - Pág. 1, ou seja, após a propositura da ação, 

que se deu em 10 de novembro de 2016. De tal modo, o documento 

juntado não se trata de prévio requerimento administrativo, pois quando da 

propositura da presente ação, inexistia qualquer requerimento para 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Destaco que, não é o 

caso de aplicação da regra de transição estabelecida pelo STF no RE 

631240, haja vista que a presente ação foi proposta em outubro de 2016. 

Corroborando com a situação exposta nos autos, o seguinte julgado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do 

RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é 

pela 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.” (Ap 132736/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Logo, em 

observância à orientação jurisprudencial da Excelsa Corte e do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, é nítida a ausência de interesse de agir 

da parte autora quando da interposição da presente ação. Por fim, cumpre 

anotar que, embora a autora tenha dito que “O promovido, alegou a falta 

de documentação necessária para darem andamento ao pleito, sendo 

assim a impossibilidade do cadastro do processo e consequentemente 

sua regularização”, não juntou qualquer documento para provar o alegado, 

embora devidamente intimada para tanto. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito ante a ausência de 

interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, deixo de condenar ao pagamento de honorários 

sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório. Todavia, tendo 

em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 21 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 538681 Nr: 9225-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERNANDA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELA IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB- MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:8716, RENATA PIMENTA 

DE MEDEIROS - OAB:9844

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração foram apresentados no 
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prazo legal,. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346217 Nr: 12779-13.2014.811.0002

 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: Operario Futebol Clube Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanni Benegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEN ANDERSON GARCIA - 

OAB:MT 21.835/O

 “Vistos 1) Concedo o prazo de 10(dez) dias para a juntada de Carta de 

Preposto pela parte autora, bem como para que o advogado do 

embargante apresente o substabelecimento. 2) À vista da inquirição do 

requerido, solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida para esse 

fim. 3) Tendo em vista a ausência das testemunhas arroladas pelo autor, e 

considerando que este não cumpriu com o disposto no art. 455, do CPC, 

resta precluso o direito de ouvir as testemunhas arroladas. 4) No mais, 

verifica-se que, nos Embargos de Terceiros, ambas as partes deixaram de 

arrolar testemunhas no prazo delineado por este juízo, motivo pelo qual se 

encontra precluso o direito das partes na produção de prova testemunhal, 

conforme o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil. 5) Declaro 

encerrada a instrução processual. 6) Confiro às partes o prazo de 10 

(dez) dias sucessivos para apresentação dos memoriais finais, nos 

termos do artigo 364, §2º, do CPC, iniciando-se pela parte autora da Ação 

de Interdito Proibitório, depois o requerido e. em seguida, o Embargante e 

Embargado. 7) Após, venham os autos conclusos para sentenciamento. 8) 

Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 538681 Nr: 9225-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERNANDA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELA IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB- MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:8716, RENATA PIMENTA 

DE MEDEIROS - OAB:9844

 Certifico que conforme decisão de fls. 17, procedo à intimação da parte 

embargada para se manifestar quanto aos embargos à execução. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 4600 Nr: 600-09.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISSAME NOMURA, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM 

MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/4960

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES, OAB-MT 4960, PARA, NO PRAZO LEGAL, QUE 

RETIRE A CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REQUERIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O

 Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, julgo 

PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do 

NCPC, para o fim de condenar que a parte ré pague o valor de R$ 2.787,64 

(dois mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) 

referente as taxas condominiais de 10/04/2014 à 10/01/2015, acrescido 

de juros de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação, 

correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), 

e multa moratória de 2%, conforme previsão do artigo 1336, § 1º, do 

Código Civil, bem como ao pagamento das taxas vencidas no decorrer do 

processo. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 

85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429411 Nr: 458-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MEIRE PEREIRA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, ATRAVÉS DO ADV. JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTINA, OAB-MT 20929, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

RETIRAR A CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204685 Nr: 669-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SILVA CERÂMICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, OAB-MT 13431-B, PARA, NO PRAZO 

LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO PARA PROTESTO REQUERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001738-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

LUIS MARIO SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001738-61.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIS MARIO SILVA DE ANDRADE RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Tendo em vista que a parte autora peticionou informando que 

a requerida está alegando falta de documentos necessários à 
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regularização do procedimento administrativo, embora tenha protocolado 

todos os documentos exigidos, 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 15horas, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007894-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

GIZELE DO NASCIMENTO MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007894-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIZELE DO NASCIMENTO MOTA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Cite-se/intime-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 6 de 

dezembro de 2018, às 16h40, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 4 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000937-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA OAB - 679.724.382-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000937-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: IVAN XAVIER 

DE OLIVEIRA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Recebo a emenda à 

inicial, pois satisfatória. Citem-se e intimem-se as requeridas, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 11 de Dezembro de 2018, às 15h20. 

Consigne-se que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo 

de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 5 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004798-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

P L R DA SILVA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004798-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): P L R DA SILVA EIRELI RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

Revisional de Cláusula Contratual com Pedido Liminar proposta por P L R 

DA SILVA EIRELI em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Aduz que, em 1/7/2012, celebrou contrato de plano 

de saúde, na modalidade coletivo empresarial, denominado UNIMED 

PREMIUM EMPRESARIAL, sob número 10020118. Alega que, no último 

termo aditivo realizado foi informada que o reajuste dos contratos poderia 

ocorrer de três maneiras, sem especificar qual seria aplicado à 

requerente. Ocorre que, ao chegar a fatura do mês de março de 2018, 

percebeu que os valores pagos a cada dependente do plano havia 

praticamente dobrado. Ao entrar em contato com a requerida foi informado 

pela atendente que o elevado aumento referia-se aos reajustes. Sustenta 

que, o percentual autorizado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, para 

o ano de 2018, não ultrapassaram 20%, sendo respectivamente 13,57% e 

13,55%. Afirma que, a requerida age dolosamente ao aplicar reajuste de 

96,65%, evidenciando a abusividade das cobranças realizadas e a 

necessidade de revisão das termo aditivo. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência, para que a parte ré restabeleça para a requerente e 

todos os seus dependentes a plena utilização dos benefícios do Plano de 

Saúde, bem como seja deferido de plano que as Faturas sejam cobradas 

conforme reajuste autorizado pela ANS, no ano de 2017, nas faturas a 

partir do mês de Março, sob pena de multa diária. Determinada a emenda à 

inicial (id. 13669856), a autora informou quanto à impossibilidade de juntar 

cópia do contrato firmando com a requerida (id. 14095968). Tendo em 

vista que a emenda à inicial foi insuficiente, determinou-se nova emenda à 

inicial (id.14493941). A requerente apresentou emenda à inicial satisfatória 

(id. 14760380). É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a emenda à inicial. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a autora que, seja determinada que a 

requerida restabeleça para todos os dependentes a plena utilização dos 

Benefícios do Plano de Saúde, e que as Faturas sejam cobradas conforme 

reajuste autorizadas pela ANS, no ano de 2017, a partir do mês de Março, 

tendo em vista que ainda não fora divulgado pela ANS o percentual de 

reajuste para o ano de 2018. Da apreciação dos autos, têm se que os 

pedidos formulados pela parte autora merece parcial acolhimento. A 

documentação juntada aos autos demonstra que houve um elevado 

aumento das faturas do plano de saúde a partir de março do corrente ano, 

fato que pode indicar que houve a aplicação de reajuste do plano de 

saúde acima do limite legal. No entanto, não merece prosperar o pedido 

para que seja aplicado o indicie de reajuste divulgado pela ANS para o ano 

de 2017. Primeiro, porque diferentemente do mencionado pela autora, o 

teto de reajuste para planos de saúde individuais/familiares fixado pela 

ANS no período compreendido entre maio de 2018 e abril de 2019, já foi 

devidamente divulgado, conforme se extrai da informação constante no 

s i t e  d a  r e f e r i d a  i n s t i t u i ç ã o  ( l i n k : 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/4496-ans-divulga-te

to-de-reajuste-para-planos-de-saude-individuais. Acesso em 13/9/2018) 

Segundo, porque o índice autorizado pela ANS aplica-se apenas aos 

planos de saúde médico-hospitalares individuais/familiares, o que não é o 

caso dos autos. Destarte, os reajustes para os plano do tipo "coletivo", 

contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, não são definidos pela 

ANS, nestes casos a Agência apenas acompanha os aumentos de 

preços, os quais devem ser acordados mediante negociação entre as 

partes e devidamente comunicados à ANS, em até 30 dias da sua efetiva 
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aplicação. Logo, o reajuste em valor superior ao fixado pela ANS, por si 

só, não é causa de abusividade contratual, contudo, este não pode ser 

realizado de forma exacerbada, de tal forma que a única opção do 

segurado seja excluir-se do plano, por não suportar o adimplemento das 

contribuições. Entretanto, conquanto não tenha sido juntado aos autos 

cópia do contrato firmado entre as partes, denota-se dos extratos do 

plano acostados aos autos que o número de beneficiários é inferior à 30, 

de modo que enquadra-se dentro do chamado Agrupamento de Contratos 

Coletivos (ou Pool de Risco) para Cálculos do Percentual de Reajuste. 

Demais disso, a Resolução Normativa - RN Nº 309, de 24 de outubro de 

2012 prevê que o índice de reajuste aplicado a todos estes contratos 

deverá ser divulgado pela própria operadora em seu site na internet no 

mês de maio de cada ano, ficando vigente até abril do ano seguinte e 

podendo ser aplicado a cada contrato nos seus respectivos meses de 

aniversário, conforme A par disso, em consulta ao sitio eletrônico da 

requerida é possível extrair que o reajuste aplicado nos contratos com 

empresas com menos de 99 vidas, da data base de maio/2018 a 

abr i l /2019,  é de 16,86%. Informação d isponível  em: 

ht tps: / /www.unimed.coop.br /web/cuiaba/reajuste-contrato-colet ivo, 

aceso em: 13/9/2018. De tal modo, tendo em vista que os documentos 

juntados pela autora demonstram que houve um aumento de valor superior 

ao reajuste divulgado pela operadora do plano de saúde, fato que 

evidencia a probabilidade do direito. Outrossim, o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ressai da existência de prejuízo para a 

parte caso tenha que aguardar o término da demanda para ter o valor do 

plano de saúde reajustado da fora adequada, pois isso poderia até mesmo 

inviabilizar a continuidade do contrato firmando com o plano de saúde, o 

qual em razão do sucateamento do Sistema Único de Saúde deve ser 

considerado serviço essencial. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do 

contrato ou da diferença do reajuste, caso venha a ser demonstrada que 

foi cobrada de forma adequada. Ainda, diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. No mais, consigna-se que a requerente não foi 

clara quanto ao adimplemento das faturas a partir do mês de março, mas 

tendo em vista que o pedido de tutela é para que a requerida restabeleça o 

plano de saúde denota-se que houve a suspensão em razão do 

inadimplemento. Assim sendo, não se mostra razoável que seja 

determinado que a requerida restabeleça os Benefícios do Plano de Saúde 

sem uma contrapartida da requerente, pois acarretaria o enriquecimento 

sem justa causa, o que não se admite no direito. De tal modo, tendo em 

vista que a autora pretende discutir o alegado excesso na cobrança das 

faturas, com o restabelecimento do plano de saúde, mostra-se razoável 

que esta efetue caução no valor equivalente às faturas vencidas e não 

adimplidas, correspondente à mensalidade anteriormente cobrada 

acrescida do reajuste de 16,86%. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda o restabelecimento do plano de saúde da requerente, e que 

aplique apenas o reajuste de 16,86% às mensalidades vincendas, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor da 

causa. A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

FICA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU 

FIDEJUSSÓRIA, oferecida mediante termo de depósito a ser lavrado nos 

autos, no valor correspondente à totalidade das faturas dos meses que 

não foram adimplidos com o reajuste de 16,86%. PRAZO 10 (DEZ) DIAS. 

Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão 

do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a 

hipossuficiência da autora em relação à ré, determino que a ré apresente 

todos os documentos que refiram-se à contratação do serviço em 

questão. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

11 de Dezembro de 2018, às 16h40, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (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). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 14 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003120-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003120-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAULA CRISTINA DA CRUZ REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Recebo a emenda à inicial, pois satisfatória. Citem-se 

e intimem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 11 

de Dezembro de 2018, às 17horas. Consigne-se que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Dê 

vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006140-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MATEUS FERREIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006140-20.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MATEUS FERREIRA DA CUNHA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Apostou aos autos 

Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de 

antecipação os efeitos da tutela. Sustenta que, os requisitos para a 

concessão do pedido liminar restaram demonstrado com a juntada aos 

autos do extrato da unidade consumidora 6/2576092-7, e do comprovante 

de pagamento dos meses 04, 05 e 06 de 2018. O autor juntou também o 

Extrato da Energisa, Comprovantes de pagamentos e confissão de 

dívidas. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da 

apreciação dos autos verifica-se que, conquanto os requisitos acima 

mencionados não tenham sido demonstrados inicialmente, em razão da 

ausência de documentos que comprovassem o alegado, referida falha 

restou sanada por ocasião do pedido de reconsideração. Cumpre anotar 

que, conquanto o requerente tenha omitido na exordial e no pedido de 

reconsideração quanto à renegociação da dívida dos meses de dezembro 

de 2017 a março de 2018, extrai-se da documentação acostada aos autos 

que referidos débitos foram objeto de renegociação, conforme termo de 

confissão e anexos acostados no id. 14402849. Ademais, embora o autor 

não seja pontual no adimplemento das mensalidades de energia elétrica, 

restou demonstrado que as faturas subsequentes à do mês de novembro 

de 2017, em discussão, estão sendo quitadas. Do mesmo modo, a 

documentação juntada aos autos demonstra que houve um elevado 

aumento da conta de energia do autor referente às fatura do mês de 

novembro de 2017, enquanto o Histórico de Consumo dos meses 
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anteriores registram o consumo de kWh em valor bem inferior ao cobrado 

(id. 14402847 - Pág. 1), indicando a probabilidade do direito. Já o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é 

incontestável o prejuízo que o autor e sua família sofrerão com a ausência 

da energia, bem essencial em nossos dias. Ademais, embora o Superior 

Tribunal de Justiça considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, a jurisprudência majoritária não a admite no caso de débitos 

antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido.” (Processo: REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. Órgão 

Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministra ELIANA CALMON. 

Publicação: DJe: 11/06/2013. Julgamento: 4 de Junho de 2013) (destaquei) 

Assim, no caso de débito pretérito, que se encontra em discussão judicial, 

é ilegítimo o corte no fornecimento do serviço. Por outro lado, não há risco 

de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhece a pretensão autoral, e nada impede a cobrança ou execução 

do contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista que a documentação juntada 

pelo autor demonstra os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a empresa ré abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 

6/2576092-7, referente à fatura do mês de novembro de 2017, no valor de 

R$799,34 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), 

até a solução do presente litigio, sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais) até o limite do valor da causa. Tento em vista a não realização 

da audiência de conciliação, em razão da ausência de citação da 

requerida (id. 15319114), redesigno o ato para o dia 13 de dezembro de 

2018, às 14h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC). Cumpra-se nos ulteriores termos a decisão de id. 

14255959). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 14 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MENDES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LIVIA LEIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005307-36.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário a 

audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência da 

parte autora (id. 10090716). De tal modo, tendo em vista que o autor 

apenas a informou na impugnação que por motivos alheios à sua vontade 

não compareceu à audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível para não ter comparecido ao ato, com fulcro art. 334, §8º, do 

CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso. 

Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, 

nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme 

determinado na seção 28 da CNGC. Cumpre esclarecer que, o fato do 

advogado constituído pela parte autora comparecer na audiência não 

supre a sua ausência, posto que sua presença era indispensável para a 

realização da avalição médica de modo a possibilitar a realização de 

acordo no mutirão. De outro norte, em que pese o autor informar seu 

interesse na realização de nova audiência, é cediço que os mutirões no 

Centro Judiciário, onde eram realizadas as avaliações médicas que 

possibilitavam a apresentação de proposta de acordo por parte da 

requerida, não estão sendo realizados. Destarte, considerando que a 

requerida considera a realização de perícia indispensável para a 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor e eventual apresentação 

de proposta de acordo, deixo de designar nova audiência de conciliação, 

posto que certamente seria infrutífera e apenas retardaria o andamento 

processual. Dito isso, passo ao saneamento do feito I - Da inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a requerida que atendendo o 

disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou a Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste segmento, ficando 

responsável pelo pagamento das indenizações de seguro DPVAT em todo 

o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

porquanto é a instituição responsável pela administração e pagamento das 

indenizações de seguro DPVAT. Em que pese os argumentos expendidos 

pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico 

nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser 

dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, 

nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. II – 

Da ausência de Comprovação da entrega da documentação. Argumenta a 

requerida que, para justificar o seu pedido a parte autora junta com 

petição de protocolo de recebimento, mas não comprova que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

conforme previsto no art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, requer a intimação 

da aparte autora para que compareça à Porto Seguro, em posse da 

documentação para que proceda a regulação administrativa do sinistro, 

suspendendo o processo pelo prazo mínimo de 60 dias. Não merece 

prosperar a preliminar e/ou requerimento formulado pela requerida. Isso 

porque, o autor comprovou ter realizado o requerimento administrativo 

junto à requerida, conforme documento acostado no id. 9010430, de modo 

que incumbia a requerida comprovar que o requerente não juntou os 

documentos necessários à regulação do sinistro, alistando-os. Contudo, a 

requerida apenas alega que não foram juntados os documentos 

essenciais a regulação do sinistro sem sequer relacioná-los, também não 

comprova ter a intimado o do autor para providenciá-los. Ademais, à vista 

da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, bem como considerando que já foi 
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realizada a avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

o feito, o que não se admite. III - Da ausência de requerimento 

administrativo – Falta de interesse de agir. Aduz que, é ônus da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A efetuar o 

pagamento da indenização securitária, desde que apresentados pela parte 

Requerente todos os documentos que comprovem cabalmente, a 

qualidade de beneficiário do seguro, bem como o direito ao percebimento 

dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, embora a parte 

demandante alegue a impossibilidade de receber administrativamente o 

valor correspondente à indenização securitária pretendida, na verdade 

não houve requerimento administrativo buscando a indenização. Alega 

que, a ausência de pedido para pagamento de indenização relativa ao 

seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Não merece 

prosperar referida preliminar, pois o autor comprovou ter protocolado 

requerimento administrativo perante a seguradora, conforme documento 

acostado no id. n. 9010430. IV - Ausência do Laudo do IML 

Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte 

autora não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao 

direito de receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede 

referida preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito 

indispensável para a propositura da ação, sendo certo que o grau da 

lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado por meio da perícia 

médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, determinando o 

prosseguimento do feito. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e repercussão. 

Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. 

Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. 

DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de dezembro de 2018, às 9h40, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, na Sala de Convivência. 

Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail 

para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no id. 

10108359 - Pág. 18. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com 

o resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008524-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TAMARA RODRIGUES 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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008524-87.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): TAMARA RODRIGUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por Tamara 

Rodrigues da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A., ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos 

fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, a autora 

foi vítima de acidente de trânsito em via pública, no dia 07 de julho de 2017, 

sofrendo lesões corporais, causando invalidez permanente a um membro. 

Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção 

monetária. Pede os benefícios da justiça gratuita. Regularmente instruída, a 

inicial foi recebida (Id. 10903242), deferindo a gratuidade da justiça e a 

prioridade na tramitação processual, bem como designando audiência de 

conciliação. Devidamente citada, a requerida apresentou sua contestação 

(Id. 11579528). Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, não se obteve êxito na realização de acordo (Id. 

12107719). A autora apresentou sua impugnação à contestação (Id. 

13006685). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Primeiramente, procedo à análise do feito com o enfrentamento 

das preliminares suscitadas pela requerida. I - Satisfação da indenização 

na esfera administrativa - Carência da ação – falta de interesse de agir. 

Argumenta a requerida que a liquidação do sinistro em questão foi 

efetuada na esfera administrativa, de modo que o feito deve ser extinto 

sem resolução do mérito. A parte autora recebeu no dia 01/12/2017 o 

valor total de R$4.725,00, referente à invalidez parcial constatada à época 

e segundo o percentual de perda da capacidade aplicada ao caso, 

outorgando plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação. No caso 

em tela, o que se verifica é que, quando da propositura da ação, em 

14/11/2017, a autora tinha interesse de agir, haja vista que havia ter sido 

indeferido o requerimento administrativo, consoante documento acostado 

no id. 10702077. Todavia, ao que tudo indica, a autora supriu a 

irregularidade apontada pela seguradora no procedimento administrativo, 

pois após a distribuição desta demanda (01/12/2017) a autora obteve a 

satisfação da indenização conforme cópia do procedimento administrativo 

juntado pela requerida (id. 11579534). Anote-se que, na impugnação à 

contestação a autora não negou ter recebido a indenização. Logo, embora 

não estivesse caracterizado a ausência de interesse de agir quando da 

propositura da ação, o fato é que, no caso, houve a perda superveniente 

do objeto da demanda, ensejando a extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Cumpre anotar que, à vista da instauração do contraditório e 

considerando a atual fase processual da demanda, não se mostra cabível 

a emenda à inicial para alterar o pedido e pleitear eventual diferença do 

seguro, motivo pelo qual não prospera o pedido para a designação de 

nova audiência de conciliação, como pleiteado na impugnação à 

contestação. De tal modo, em razão da ausência de interesse processual 

por parte da demandante, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito 

em razão da perda do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, 

do Código de Processo Civil. Como decorrência da sucumbência, arcará a 

parte autora com as custas processuais, despesas e honorários 

advocatícios do patrono da requerida, fixados estes em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC 

em razão da gratuidade concedida. Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 9 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 
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Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

LENITA TAQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002276-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAISON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

MONICA HELENA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIEGE DORNELLES ESCOBAR (ADVOGADO(A))

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da informação quanto ao pagamento da 

condenação, retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006236-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SUCATAO PARANA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE LIMA E SILVA (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 Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 

14584003, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003079-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUSA VALE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

30/10/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 

27/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000468-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREA SOARES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 

27/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007303-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

ERNESTO APARECIDO VERHALEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007303-69.2017.8.11.0002. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Dos 

pontos controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo 

de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/377259-7, levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) a legalidade dos débitos questionados pela requerida e, c) 

o dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte requerente (Id. 14632266), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado 

na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, 

Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como de que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os honorários 

periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC). Fixo desde 

já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta 

reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de Honorários 

fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, salientando que será que 

será expedida certidão em favor da Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 
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eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPCquando da elaboração do laudo. Com a 

entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do 

§ 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007303-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

ERNESTO APARECIDO VERHALEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007303-69.2017.8.11.0002. Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Dos 

pontos controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, 

fixo os pontos controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo 

de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/377259-7, levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) a legalidade dos débitos questionados pela requerida e, c) 

o dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte requerente (Id. 14632266), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado 

na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, 

Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791. Intime-o para aceitar a nomeação, bem como de que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os honorários 

periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC). Fixo desde 

já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta 

reais), de acordo com os valores impostos na Tabela de Honorários 

fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, salientando que será que 

será expedida certidão em favor da Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPCquando da elaboração do laudo. Com a 

entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do 

§ 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000364-10.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT promovida por Rosangela Ribeiro de 

Arrudaem desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito do valor da condenação (Id. 

15650750). Em seguida a parte autora manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de 

alvará em seu favor (Id. 1598114). Após vieram-me os autos conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que a 

parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, 

conforme se observa no Id. 15650750. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em julgado, e 

atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora e em seguida arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

LAZARO ROBERTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000610-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS RÉU: RAIMUNDO MARQUES 

FILHO, KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL 

Vistos etc. Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada 

diante da não citação da parte requerida Raimundo Marques Filho e 

Kleberton Feitoza Eustaquio, conforme termo de Id. 12995885, tendo a 

parte autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 12925635. Pois bem, diante da não citação do 

primeiro e segundo requeridos, realizei busca do endereço do segundo 

requerido 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. Dessa forma redesigno o ato para o dia 

17/12/2018, às 14h 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. Ficam, desde já, a parte autora e a terceira requerida, 

intimadas por meio da presente para comparecimento à respectiva 
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solenidade. Citem-se os requeridos Raimundo Marques Filho e conforme 

pugnado no Id. 15559384. Ainda, expeça-se mandado visando a citação 

do requerido Kleberton Feitoza Eustaquio para ser cumprido nos seguintes 

endereços: Rua Presidente Athaide M. Silva, nº 29, QD, 25, Bairro Centro 

Sul; Rua K, s/n, Jardim Paula II, ambos em Várzea Grande. 

Concomitantemente expeça-se carta precatória visando a citação do 

requerido Kleberton no endereço Rua Benedito Pestana, s/s, Qd. 67, Lt 08, 

Casa02, Jardim Baln M. Ponte, em Goiânia/GO. Todos os 

mandados/expedientes devem consignar as deliberações contidas na 

decisão de Id. 4945870. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

DANNIELLE NAYARA MAIERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

 

Compulsando os autos, verifica-se que a diligência do Oficial de Justiça foi 

recolhida para o Setor Nova Várzea Grande, sendo que os bairros dos 

requeridos, conforme petição inicial de Id. 13835620, são Santa Izabel 

(Várzea Grande) e 23 de Setembro, razão pela qual 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001376-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO HONDA (REQUERIDO)

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 14832044.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006580-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VILAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 

19/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 15823842.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GREIFE DE SOUZA (AUTOR(A))

CIBELE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO DA SILVA NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (PERITO / INTÉRPRETE)

JOSE VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

Em reiteração, intimo a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a respeito da proposta apresentada pela perita, (ID: 15288279) 

e, em caso de concordância, venha a parte efetuar o depósito do valor 

integral, nos termos da decisão de ID: 10790009.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436405 Nr: 4842-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, AUTORIZADA DA 

CONSUL S/A CUIABÁ SERVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - OAB:18.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283335 Nr: 2191-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 12020-30.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LINDOLPHO FERREIRA MENDES - rep. Por 

JUSCELINO FERREIRA MENDES, RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE 

ANIMAIS DE MT LTDA -EPP, SOCATA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

SUCATAS LTDA, CURTUME VIPOSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPROD DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA-EPP, SOCATA 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SUCATAS LTDA, ESPOLIO DE LINDOLPHO 

FERREIRA MENDES - rep. Por JUSCELINO FERREIRA MENDES, CURTUME 

VIPOSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, 

EDVALDO JOSE DOS SANTOS - OAB:12175/MT, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, Hernani Zanin Júnior - OAB:OAB/RJ 212766, HERNANI 

ZANIN JÚNIOR - OAB:305.323, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 510 de 586



OAB:OAB-MT 4635, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:MT 7.304-A, MARCO AURELIO 

BALLEN - OAB:4.994/MT, RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - 

OAB:24.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS 

- OAB:12175/MT, Marcela Leão Soares - OAB:7304-a, MARCELA 

LEÃO SOARES - OAB:OAB/SP144879, MARCOS AURÉLIO BALLEN - 

OAB:OAB/MT - 4994, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 24/09/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI a devolvê-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das demais 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431833 Nr: 2037-55.2016.811.0002

 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: CLARINDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 82,68 (oitenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos) sob o contrato de nº 008231944/05QLCE; 

condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso ocorrido em 20/11/2015 (Súmula 54, STJ).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo 

a liminar deferida nos autos.Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 08 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431832 Nr: 2036-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ 960,00 (novecentos e sessenta 

reais) sob o contrato de nº. 008231944/05QL7Q; condenar a requerida ao 

pagamento em favor do autor da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 19/11/2015 (Súmula 54, STJ).Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos.Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 08 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006236-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SUCATAO PARANA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE LIMA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006236-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SUCATAO PARANA LTDA - ME RÉU: GILSON DE LIMA E SILVA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida Gilson de Lima e Silva, tendo a parte autora 

pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida (Id. 15651123). 

Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o 

dia 12/12/2018, às 14:00 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida Gilson de Lima e Silva no endereço informado no Id. 

15651123, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

14584003. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006589-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO DOM JOAO D'LARA JUNIOR LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006589-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDERLUCE CAROLINE MEDEIROS RAMOS RÉU: COLEGIO DOM JOAO 

D'LARA JUNIOR LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais e danos morais proposta por Nycolas Alexandre 

Rozeno Ramos da Paixão representado por sua genitora Wanderluce 

Caroline Medeiros Fernandes, em desfavor de Colégio Dom João D’lara 

Junior Ltda-ME. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. No impulso, diante da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/12/2018, às 14:30 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 
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comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007287-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THAIS RUBIA LACERDA CINTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALIA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007287-81.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

THAIS RUBIA LACERDA CINTRA RÉU: MARIA ROSALIA GOMES Vistos. 

Trata-se de ação reivindicatória de propriedade cumulada com imissão na 

posse c/c pedido de tutela antecipada “inaudita altera pars” promovida por 

Thais Rubia Lacerda Cintra em face de Maria Rosalia Gomes, ao 

argumento de que é legítima proprietária do lote n°. 16, quadra 01, do 

núcleo habitacional Santa Izabel, nesta comarca, todavia, afirma que a 

requerida ocupa o imóvel indevidamente. Sustenta que, o ato de compra e 

venda do imóvel, se encontra devidamente registrado no Primeiro Serviço 

Notarial de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT sob a matrícula n. 

55.403, livro 2, ficha 04-v. Assim, requer a concessão da tutela 

antecipada, para determinar a imediata expedição do mandado de imissão 

na posse. Determinado a parte autora, juntar cópia da devida notificação 

da requerida (Id. 15165500), manifestou-se no Id. 15691093, informando 

que enviou pelo correio a notificação, contudo o documento não pode ser 

entregue, ao fato de que o carteiro não foi atendido. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Anote-se. Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se 

pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Munido desses conceitos, cotejando-os com a 

situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de 

tutela de urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a 

expor. Como de conhecimento, a ação reivindicatória consiste em medida 

judicial protetiva do título de domínio, que tem por fundamento o direito de 

sequela (art. 1.228, Código Civil). Sobre o tema, leciona o doutrinador 

Nelson Nery Junior: "Quando o dominus, portador de título de propriedade 

registrado no cartório de imóveis, tiver interesse na proteção de sua 

posse, poderá ingressar com ação reivindicatória, que é a ação típica do 

proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua”.[1] 

Destarte, para que esse direito seja levado a efeito, mister “que o autor 

detenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que a mesma 

seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu”.[2] No 

caso em tela, a condição de proprietária da requerente está comprovada 

por meio do Contrato de Venda e Compra de Imóvel Residencial, Mútuo e 

Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro da 

Habitação (ids. 14772198, 14772219 e 14772227), aliado a Matrícula nº 

54.052 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca, dando conta 

da aquisição do domínio dos imóveis sub judice nesse ano de 2018 (ids. 

14772244 e 14772261), com a devida observância das formalidades 

legais (art. 1.245 do Código Civil e art. 172 da Lei de Registros Públicos). 

Com efeito, a legitimidade da transferência do domínio apoiada na prova 

documental, a par dos prejuízos da autora, eis que privada da posse do 

imóvel residencial adquirido, conduzem à verossimilhança da alegação e o 

risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso tenha de aguardar o 

provimento final. Sendo assim, a prova da alegação da autora não deixa 

dúvida e autoriza o acolhimento do seu pedido e, de conseguinte, havendo 

fundado receio de dano os efeitos da tutela devem ser antecipados, 

mesmo porque ausente o perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois não obstará o exercício da defesa da requerida nos 

autos. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. NOVO PROPRIETÁRIO. IMISSÃO DE 

POSSE. POSSIBILIDADE. - O novo proprietário de imóvel arrematado em 

leilão extrajudicial, tem direito à imissão de posse do bem. - Dada a 

inexistência de justo título a legitimar a posse da Agravante, tal 

circunstância confere ao agravado o direito de postular em juízo para dar 

concretude aos seus poderes de proprietário; portanto, deve ser mantida 

a liminar de imissão de posse.” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 

1.0000.17.072471-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0018, publicação da súmula em 

16/02/2018) Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e determino 

seja expedido mandado de intimação da requerida para a desocupação 

voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo de quinze (15) 

dias. O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto 

de constatação, com relato completo das condições do estado em que o 

imóvel se encontra e das benfeitorias nele existentes. Outrossim, não 

sendo o imóvel desocupado no prazo assinalado, em ato contínuo proceda 

o Sr. Oficial de Justiça à imediata IMISSÃO da parte autora na posse do 

respectivo bem imóvel. No impulso, à vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/12/2018, às 15:00 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. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, 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). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/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, 

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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Nery Junior, Nelson; 

Nery, Rosa Maria Andrade; in Código de Processo Civil Comentado, 8 ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1251 [2] Negrão, Theotonio; 

Gouvêa, José Roberto Ferreira; Bondioli, Luis Guilherme Aidar; Fonseca, 

João Francisco Naves; in Código Civil e legislação civil em vigor. 31 ed. 

atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2012 p. 443
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009100-46.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCEL LUIZ DE PAULA CAMPOS RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 

Marcel Luiz de Paula Campos promovem a presente “ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais com pedido liminar” em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, 

em síntese, que, é cliente do banco requerido desde o ano de 2004, dessa 

forma celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de salário 

junto ao Banco requerido, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo 

a ultima parcela descontada em mês de fevereiro/2012, quando o contrato 

se deu por quitado. Todavia, alega que o banco requerido desde 

setembro/2017 vem fazendo descontos indevidos na sua folha salário, no 

valor de R$ 177,63 (cento e setenta e sete reais). Sustenta que já tentou 

resolver a situação com o requerido, pugnando pelo cancelamento dos 

descontos, todavia, sem êxito. Diante desses fatos, requer seja deferida a 

liminar para que a requerida proceda com a suspensão imediata dos 

débitos efetuados mensalmente em sua conta, sob pena de multa. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, 

convém esclarecer que este consentimento processual ao consumidor 

não é prestado de forma automática, apenas pela verificação da 

existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos 

do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 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 

está demonstrado pelas fichas financeiras acostadas no Ids. 15772172, 

15772178, 15772179 e 15772182 que comprovam os descontos na folha 

de pagamento da parte requerente, no valor mensal alegado, o que 

corrobora a narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o 

perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que dos 

documentos carreados com a exordial, e conforme relatado pelo próprio 

autor, os descontos são supostamente indevidos desde setembro/2017. 

Dessa forma, diante desse lapso temporal decorrido, é de se colocar em 

dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente o autor 

entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se 

insurgindo contra eles há muito tempo. Essa circunstância – considerável 

transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da 

inicial, estando o perigo de dano ausente. Portanto, ausentes os requisitos 

autorizadores da medida liminar, o seu indeferimento é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro a 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 12/12/2018, às 15:30 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-38.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001401-38.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DHL- DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA REQUERIDO: 

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico no Id. 15228559 que ocorreu um erro material ao 

redesignar a audiência de conciliação em dia não útil, contudo tendo em 

vista a não citação do requerido, a parte autora pugnou por nova tentativa 

de citação da parte requerida (Id. 15757657). Assim, retifico a data e 

designo a audiência de conciliação para o dia 07/11/2018 às 15:30 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida 

Agriserra Peças e Implementos Ltda-ME no endereço informado no Id. 

15757657, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

5527977. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007351-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007351-28.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Compulsando os 

autos verifiquei que a parte autora distribuiu inúmeras demandas entres os 

juízes cíveis desta Comarca visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica com diversas empresas. Dessa forma, realizei consulta 

junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe verifiquei a 

existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO 
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DE LIMINAR nº 1007281-11.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara 

Cível desta Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de 

relação contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu 

naqueles autos também a declaração inexigibilidade de débito e a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de uma indenização a 

título de danos morais. Assim, apesar das ações fazerem menção a 

contratos distintos, é possível verificar que a relação contratual que o 

autor alega ser inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a 

necessidade de conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1007281-11.2017.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 2ª Vara Cível foi distribuída em 22/09/2017, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 26/09/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Segunda Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais nº 1007281-11.2017.8.11.0002. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1007524-52.2017.8.11.0002
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SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007524-52.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Compulsando os 

autos verifiquei que a parte autora distribuiu inúmeras demandas entres os 

juízes cíveis desta Comarca visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica com diversas empresas. Dessa forma, realizei consulta 

junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe verifiquei a 

existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO 

DE LIMINAR nº 1007281-11.2017.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara 

Cível desta Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de 

relação contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu 

naqueles autos também a declaração inexigibilidade de débito e a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de uma indenização a 

título de danos morais. Assim, apesar das ações fazerem menção a 

contratos distintos, é possível verificar que a relação contratual que o 

autor alega ser inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a 

necessidade de conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1007281-11.2017.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 2ª Vara Cível foi distribuída em 22/09/2017, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 02/10/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Segunda Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais nº 1007281-11.2017.8.11.0002. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000440-97.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

BENEDITO MARQUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Benedito Marques da 

Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, alegando que 

foi vítima de acidente de trânsito em 24/05/2016, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 4673880 à 

4673902. Em seguida foi realizada audiência de conciliação, porém esta 

restou infrutífera (id. 5505959). A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos (id. 5787390), requerendo a retificação do 

seu nome, bem como alegou preliminarmente a precariedade do 

requerimento administrativo realizado junto a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, a ausência de interesse de agir em virtude da ausência de pedido 

administrativo, a ausência de pressuposto e constituição válida do 

processo e afirmou que não pode ser penalizada com os custos da ação. 

No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela 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. O autor apresentou 

impugnação à contestação no id. 6121394. Em seguida a parte requerida 

manifestou acerca das provas que ainda pretendia produzir (id. 6819249). 

Na decisão de id. 10279922 as preliminares arguidas em contestação 

foram afastadas, fixados os pontos controvertidos da demanda e 

determinada a realização de prova pericial médica. A perícia designada 

nos autos não foi realizada, em razão da parte autora não ter sido 

encontrada no endereço por ela fornecido na inicial, fato este que frustrou 

o ato de intimação, conforme se observa no id. 11126321. A requerente 

pugnou pela desistência da ação (id. 11813923), porém a parte requerida 

não concordou com o pedido de desistência (id. 11933651). O pedido de 

desistência formulado pela parte autora foi indeferido e determinada a 

juntada da Avaliação Médica realizada no autor durante audiência de 

conciliação realizada no o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (id. 12051050). A Avaliação Médica realizada no 

autor foi juntada aos autos no id. 12438716, sendo que apenas a parte 

requerida manifestou a seu respeito no id. 1272552. Em seguida foi 

determinado ao autor que indicasse o seu endereço atualizado para 

viabilizar a sua posterior intimação acerca da data e local da perícia que 

seria redesignada nos autos (id. 13623579), porém apesar de ter sido 

intimado o autor nada manifestou, conforme se observa do teor da 

certidão de id. 15558746. Após, os autos vieram conclusos para decisão. 

É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

proposta por Benedito Marques da Silva contra de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 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. A invalidez deve ser atestada com laudo 

do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação judicial 

também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da incapacidade e, 

consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, observo que a 

parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito lhe causou 

invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no valor de R$ 

13.500,00. Na hipótese versanda verifico que a parte autora não 

comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é 

sabido que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a 

invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de 

acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula 

nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 
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provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que a avaliação médica 

realizada no autor durante sessão de conciliação realizada no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania desta Comarca não foi 

capaz de atestar a suposta invalidez permanente descrita na inicial, 

conforme se observa do teor do documento de id. 12438716. Ainda, 

oportunizada a produção de prova pericial a parte autora não compareceu 

à perícia designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido 

formulado na inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: 

“Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez 

permanente. Documentos apresentados pelo autor que não demonstram 

tal condição. Autor que não comparece à perícia agendada, sem 

apresentar um motivo plausível. Preclusão da prova. Invalidez não 

demonstrada. Necessidade, nos termos da legislação vigente por ocasião 

do ajuizamento da demanda. Ação improcedente. Sentença mantida. 

Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 00109674720138260100 SP 

0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão incapacitante 

Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor que não 

comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da prova 

Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação mantida. 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que o autor fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. Transitado em julgado, ordeno 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000480-79.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CASSIA JEOVANA CORREA DE MORAES RIBEIRO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cassia 

Jeovana Correa de Moraes Ribeiro propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT Ltda., alegando que em 08/04/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 

4685715 a 4698700. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

5540477), sendo que a requerida apresentou contestação (id. 5600596), 

alegando preliminarmente a ausência de comprovação de entrega da 

documentação relativa ao pedido administrativo realizado perante a 

Seguradora Porto Seguro e a falta de interesse de agir em virtude da falta 

de prévio pedido administrativo. No mérito aduz que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como afirma 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em até 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no 

id. 6148109. Na decisão de id. 1042531 as preliminares arguidas em 

contestação foram afastadas, fixados os pontos controvertidos da 

demanda e determinada a realização de prova pericial médica na autora. 

No id. 14004243 foi realizada a juntada do Laudo Pericial aos autos, sendo 

que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 14863154 e 

14863154. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Cassia Jeovana Correa de Moraes Ribeiro em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. 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 

requerente 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 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 4685726 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro Municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito em virtude da “colisão moto/carro”. Ademais, a lei não traz em seu 

bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 
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ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu punho direito, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio do Laudo Pericial 

juntado no Id. 14004243, 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 autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em seu punho direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

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, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu punho direito em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 50% 

de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 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 Cassia Jeovana Correa de 

Moraes Ribeiro contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete 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 08/04/2016 (id. 4685726), 

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 da Sra. Perita 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001241-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001241-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME RÉU: ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc., Proeste – Construtora e 

Transportadora Ltda. EPP propuseram a presente ação ordinária de 

reparação de danos materiais, consistente em cumprir contrato de seguro 

e reparação de danos morais em face de Zurich Minas Brasil Seguros 

S.A, alegando de que é proprietário dos veículos Scania/R440, placa OBO 

7874, Renavan 00551444908, ano/modelo 2013/2013, cor vermelha; 

Scania/R440, placa OBO 7884, Renavan 551445092, ano/modelo 

2013/2013, cor vermelha; carreta SR/Truck Galego, ano/modelo 

2008/2008, cor branca, placa NJU 9889 e carreta SR/Truck Galego AL 3E, 

ano/modelo 2013/2013, cor preta, placa OAQ 0423, os quais são 

segurados pela requerida por meio da apólice de seguro nº 6961209 (ids. 

4934336, 4934341, 4934352 e 4934360). Narra que na data de 18/12/2014 

e 20/03/2015 os veículos foram roubados, razão pela qual solicitou junto a 

requerida o recebimento da indenização securitária, a qual, contudo, foi 

negada, sob a alegação de que estaria faltando documentos para 

regulação do sinistro. Aduz que os documentos solicitados foram 

enviados em vias originais, não sendo possível a retirada de uma segunda 

via para novo envio, pois para a confecção de uma segunda via do CRV 

dos veículos se faz necessário a vistoria do bem junto ao Detran, o que 

não possível em virtude dos veículos não terem sido recuperados. Nesses 

termos, requer seja a requerida condenada a pagar a importância da 

indenização securitária no valor de R$ 320.565,00 (trezentos e vinte mil e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 517 de 586



quinhentos e sessenta e cinco reais), referente ao veículo Scania/R440, 

placa OBO 7874; R$ 86.086,00 (oitenta e seis mil e oitenta e seis reais) 

referente a carreta SR/Truck Galego, placa NJU 9889; R$ 318.009,00 

(trezentos e dezoito mil e nove reais) referente ao veículo Scania/R440, 

placa OBO 7884; R$ 139.086,00 (cento e trinta e nove mil e oitenta e seis 

reais) referente ao veículo de placa OAQ 3942. Ainda, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) referente à reparação por lucros 

cessantes referente ao primeiro veículo, R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) relativo ao segundo veículo roubado, bem como ao 

pagamento da diferença entre o valor da quitação do financiamento do 

veículo à época do sinistro e a data da efetiva quitação. Juntou 

documentos de ids. 4934305 a 4934388. A audiência de conciliação 

realizada nos autos restou inexitosa (id. 9733176). Em seguida a requerida 

apresentou contestação no id. 10057246 alegando preliminarmente a falta 

de interesse processual. No mérito afirma que quando da ocorrência do 

sinistro o autor comunicou a requerida que promoveu a abertura de 

sinistro para apuração dos prejuízos e condições de pagamento da 

indenização, sendo que durante a regulação do sinistro requereu o envio 

da documentação necessária para promover o pagamento. Aduz que os 

veículos só não foram pagos em virtude da ausência do envio de 

documentação pela parte autora, razão pela qual alega não ter ocorrido 

recusa no pagamento, mas sim inércia da autora em enviar os documentos 

necessários para proceder ao pagamento do valor devido. Afirma que 

apesar da não entrega dos documentos efetuou o pagamento da quantia 

de R$ 144.580,13 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais 

e treze centavos) relativo ao veículo SR/Truck Galego, placa OAQ 0423 

em 07/03/2017, motivo pelo qual o pedido de ressarcimento relativo ao 

veículo supra deverá ser indeferido. Ainda ressalta a não comprovação 

dos lucros cessantes, o não cabimento de indenização a título de dano 

moral e dano material relativo aos alegados prejuízos com o financiamento 

dos veículos. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados 

na inicial. Juntou documentos (ids. 10057250 a 10057456). Na impugnação 

à contestação apresentada pela autora foi ratificado o pedido de 

procedência da presente ação. Realizada nova audiência de conciliação a 

parte autora não aceitou a proposta ofertada pela requerida, conforme se 

observa do id. 10792531. Nos ids. 13867779 e 13868070 as partes 

manifestarem acerca da produção de provas. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que as 

provas já aportadas aos autos são suficientes para a formação do meu 

convencimento. Da falta de interesse de agir Aduz a requerida a falta de 

interesse de agir, sob a alegação de não houve recusa ao pagamento da 

indenização, pois este apenas não ocorreu em razão da parte autora não 

ter encaminhado os documentos necessários à apuração do sinistro, 

devendo a presente demanda ser extinta sem o julgamento de mérito. Da 

análise da presente preliminar entendo que ela não merece prosperar, uma 

vez que o prévio requerimento administrativo ou a falta de 

encaminhamento dos documentos necessários à apuração do sinistro não 

ensejam a extinção do feito por carência de interesse processual. Isso 

porque o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia 

solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5°, 

XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILDIADE JURÍDICA DO PEDIDO DE PAGAMENTO 

DO SEGURO – INADMISSIBILIDADE – PATENTE INTERESSE DE AGIR – 

DESNCESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – 

ALEGAÇÃO DE FALTA DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ALEGAÇÃO - RAZÃO DE SER FUNCIONÁRIO DE EMPRESA 

QUE FIRMOU CONTRATO DE SEGURO COM A SEGURADORA – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE 

BENEFICIÁRIA/COMPANHEIRA – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – 

RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO SEGURO – JUROS 

DE MORA DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 219 DO CPC - 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 362 – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.(...) Não há que se falar 

em ausência de interesse de agir da beneficiária, pois não está ela 

obrigada a esgotar a via administrativa, antes de adentrar a seara judicial. 

Não há que se falar em falta de vigência da apólice do seguro perseguido, 

quando não há provas da referida argumentação. Nos termos do artigo 

219 do CPC, no que se refere a juros moratórios a sua incidência ocorre 

desde a citação válida. Quanto à correção monetária, à luz da Súmula 362 

do STJ, ela incide a partir do arbitramento.” (TJMT - Ap 142108/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 20/05/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO DO 

PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Carência 

de interesse processual inocorrente. Prescindibilidade de comprovação de 

prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. A 

falta de aviso de sinistro não é óbice para o ajuizamento da ação, porque 

a obtenção da tutela jurisdicional não resta condicionada a qualquer 

requerimento de cunho administrativo. 3. Impossibilidade de aplicação do 

art. 515, § 3°, do CPC, no caso concreto. Sentença desconstituída. 

Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 4. Dever da 

seguradora de notificar o segurado em mora, oportunizando a sua 

purgação. A cláusula contratual que autoriza o cancelamento automático 

e/ou suspensão de modo unilateral pela seguradora é nula de pleno direito, 

conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor. 

Cobertura securitária devida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068600097, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

27/04/2016) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve 

garantir às partes a prevalência do direito. Com estas considerações, 

afasto essa preliminar. Do mérito Da cobertura securitária Pois bem, 

cinge-se a questão em saber se a autora faz jus ao recebimento da 

cobertura securitária pactuada no contrato de seguro de automóvel 

firmado com a seguradora, bem como se ficou configurado ilícito civil, 

capaz de ensejar a reparação por danos morais e materiais. Analisando 

os autos, observo que a autora firmou com a requerida a apólice de 

seguro de automóvel nº 6961209, que tinha por objeto segurado os 

veículos Scania/R440, placa OBO 7874; Scania/R440, placa OBO 7884; 

carreta SR/Truck Galego, placa NJU 9889 e carreta SR/Truck Galego AL 

3E, placa OAQ 0423 (ids. 4934336, 4934341, 4934352 e 4934360). Ainda, 

verifico que em 18/12/2014 os veículos Scania/R440, placa OBO 7874 e 

carreta SR/Truck Galego AL 3E, placa OAQ 0423 foram roubados, 

conforme Boletim de Ocorrência juntado no id. 4934368, ao passo que em 

20/03/2015 os veículos Scania/R440, placa OBO 7884 e carreta SR/Truck 

Galego, placa NJU 9889 também foram objeto de roubo a teor do Boletim 

de Ocorrência de id. 4934373. No entanto, pretende a autora a 

condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória relativo 

aos veículos Scania/R440, placa OBO 7874; Scania/R440, placa OBO 

7884; carreta SR/Truck Galego, placa NJU 9889 e veículo placa OAQ 

3942. Pois bem, o contrato de seguro, estatuído no art. 757, do Código Civil 

possui duas (02) espécie, quais sejam, seguro de dano ou coisa (CC – art. 

778) e seguro de pessoa (CC - art. 789). “Art. 757. Pelo contrato de 

seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 

garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados.” A par disso, a requerida reconhece o 

dever de realizar o pagamento da verba securitária, afirmando apenas a 

necessidade de complementação da documentação para a liquidação do 

sinistro. Ainda, ressalta ter realizado o pagamento da verba securitária 

relativa ao veículo SR/Truck Galego, placa OAQ 0423 no valor de R$ 

144.580,13 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais e 

treze centavos) em 07/03/2017, motivo pelo qual o pedido de 

ressarcimento relativo ao veículo supra deverá ser indeferido. Em que 

pese a justificativa da parte requerida, cumpre destacar que ela não 

comprovou nos autos que o segurado tenha descumprido qualquer 

disposição do pacto firmado entre as partes, bem como de que os 

documentos exigidos seriam indispensáveis para a regulação e liquidação 

do sinistro, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Portanto, 

sem a prova dos fatos, as alegações da requerido se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do 

CPC/1973. Ora, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 
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alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Ademais, se, de fato, os 

documentos exigidos fossem essenciais para o processo de regulação do 

sinistro, conforme afirma a seguradora requerida, não existiria justo motivo 

para ela ter realizado o pagamento da verba securitária relativa ao veículo 

SR/Truck Galego, placa OAQ 0423 no valor de R$ 144.580,13 (cento e 

quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais e treze centavos), apesar 

da suposta pendência documental. Dessa forma, considerando que a 

requerida não se opõe ao pagamento da ver securitária é de reconhecer o 

direito da empresa autora de receber a importância correspondente a 

indenização securitária no valor de 100% da Tabela Fipe na data do 

sinistro relativo aos veículos Scania/R440, placa OBO 7874; Scania/R440, 

placa OBO 7884 e carreta SR/Truck Galego, placa NJU 9889. No que diz 

respeito ao pedido de indenização relativo ao veículo de placa OAQ 3942, 

ressalto que não há nos autos qualquer documento informando eventual 

sinistro envolvendo este veículo, bem como observo que o referido veículo 

sequer encontra-se no rol dos veículos segurados pela apólice juntada 

nos autos, inexistindo, portanto dever da requerida ressarcir qualquer 

valor relativo a este bem. Por fim, ressalto que da análise dos documentos 

juntados nos autos o veículo segurado é o de placa OAQ 0423, sendo que 

este foi objeto de roubo em 18/12/2017, conforme se observa do Boletim 

de Ocorrência juntado no id. 493436, porém a requerida realizou o 

pagamento da verba securitária relativo ao veículo a empresa Tetrans, 

empresa esta que havia adquirido a propriedade do bem antes do sinistro, 

conforme se observa da alegação da autora no id. 10330982. Do dano 

moral Quanto ao dano moral pleiteado pela autora, muito embora o pedido 

de condenação da requerida a pagar a verba securitária em favor da 

autora tenha sido acolhido parcialmente, não vejo como condenar a 

requerida ao pagamento dos danos morais. Afinal, a mera negativa ou 

descumprimento contratual não é fator para que haja condenação e dever 

de indenizar moralmente. Para isso, o instituto dos danos morais não se 

aplica. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS 

– PERDA TOTAL DO VEÍCULO NEGATIVA DE PAGAMENTO– MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – 

CANCELAMENTO E SUSPENSÃO AUTOMÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO – ARTIGO 763 C.C. – NECESSIDADE DE 

PRÉVIA INTERPELAÇÃO –INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

– COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DA 

TABELA DE CURTO PRAZO – INADMISSIBILIDADE – RECUSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. A mera negativa da seguradora quanto ao 

pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de 

indenização. (...)” (TJMT - Ap 39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO 

RESIDENCIAL – FURTO E INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

DO SEGURADO – ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA NO PRÓPRIO 

IMÓVEL RESIDENCIAL SEGURADO – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA 

PELA SEGURADORA – SINISTRO NÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA 

ATIVIDADE COMERCIAL – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO RISCO NA 

APÓLICE CONTRATADA – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – SOMA DOS VALORES DOS 

ORÇAMENTOS APRESENTADOS E NÃO DESCONSTITUÍDOS PELAS RÉS – 

DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O simples descumprimento 

contratual não gera dano moral indenizável.” (TJMT - Ap 1889/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). Do dano material 

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo 

ao patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um 

cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se 

o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a 

reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as 

perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria 

AGUIAR DIAS: “A idéia do interesse (id quod interest) atende, no sistema 

de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se 

estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe 

após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido 

produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa 

operação.” (Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume 

II, p. 798). Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os 

prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos 

- estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material 

depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. No 

caso versando, verifico que a requerente visa a condenação da requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 

reais) referente ao primeiro veículo e R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) referente ao segundo veículo segurado a título de lucros 

cessantes, sob o argumento de que deixou de auferir renda mensal de R$ 

10.000,00 (dez) mil reais com o uso de cada veículo. Ainda, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento da diferença entre o valor da 

quitação do financiamento dos veículos à época do sinistro até a data do 

efetivo pagamento. Pois bem, da análise dos autos verifica-se que não 

restou devidamente comprovado a perda financeira da autora, seja a título 

de dano emergente, seja a título de lucro cessante. Isso porque, sequer 

comprovou a autora que auferia renda mensal na quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) com cada veículo, tampouco que deixou de ganhar tal 

importe pela não utilização dos veículos sinistrados. Outrossim, também 

não aportou aos autos qualquer documento comprovando que os veículos 

furtados eram objeto de contrato de financiamento e que este foi 

devidamente pago pela parte autora, a justificar a alegada perda 

patrimonial. Assim, não demonstrado os efetivos prejuízos suportados 

com o suposto financiamento dos veículos ou não utilização desses, o 

pedido de dano material não ganha força, restando apenas a sua rejeição. 

Do dispositivo Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais 

apenas para condenar a requerida ao pagamento da verba securitária no 

valor de 100% da Tabela Fipe na data do sinistro relativo aos veículos 

Scania/R440, placa OBO 7874; Scania/R440, placa OBO 7884 e carreta 

SR/Truck Galego, placa NJU 9889, valores estes que deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC, com o termo da contagem a partir da data do sinistro e os juros 

de mora de um por cento (1%) fluem a contar da citação, nos termos do 

art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

“pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação, atento à natureza da 

ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007778-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSUE NUNES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

LIDER SEGURADORA (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007778-25.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSUE NUNES DAS CHAGAS REQUERIDO: LIDER SEGURADORA Vistos, 

etc. Josué Nunes das Chagas propôs ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Líder Seguradora, alegando que em 

25/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente. A requerida apresentou contestação (Id. 10956463), 

alegando que o boletim de ocorrência apresentado pela parte autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral visto que prestado apenas com informações do 

demandante, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente ante a ausência de laudo do IML. Ressalta que não há nexo 

de causalidade entre a lesão e o acidente em razão de não conter boletim 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 519 de 586



de primeiro atendimento médico e que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, aduz 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 11089297). A parte autora impugnou a 

contestação no Id. 11684790. No Id. 13874924 foi juntada a avaliação 

médica realizada na parte autora durante a sessão de conciliação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Em seguida, as partes se manifestaram nos Ids. 14112022 e 

14173722. Na decisão de id. 14270754 o processo foi saneado, fixado os 

pontos controvertidos e determinada a produção de prova oral. Audiência 

de instrução realizada conforme ids. 15701155 a 15701452. Após, os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Josué Nunes das Chagas em desfavor de Seguradora Líder. 

Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente e do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

visto que não foi juntado nos autos o primeiro atendimento médico 

realizado no autor. Pois bem, designada audiência de instrução para 

esclarecer se de fato o autor envolveu-se em um acidente envolvendo 

veículo automotor, este ficou comprovado mediante inquirição das 

testemunhas arroladas pelo requerente. Isso porque, a testemunha Renato 

Cesar da Silva, esclareceu que foi ele quem socorreu o autor e levou o 

mesmo para o hospital, testemunhou ainda que chegou após o acidente e 

lhe passaram a informação de que o autor foi atropelado por uma moto (id. 

15701452). Já a segunda testemunha, Jorge Sebastião de Campos, relata 

que estava atravessando a Avenida quando passou uma moto em alta 

velocidade vindo a colidir com o autor mais a frente (id. 15701449). Dessa 

forma, a prova testemunhal produzida nos autos comprovou a alegação 

da parte autora de que teria sido vítima de acidente envolvendo um veículo 

automotor. 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 exigido 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. Dessa forma, tenho que 

restou comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico 

noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário 

para a concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Na hipótese versada ficou comprovado à existência de invalidez 

parcial permanente do autor relacionada ao seu membro inferior esquerdo, 

restando afetada a sua capacidade funcional em 50%, conforme se 

observa da avaliação médica no Id. 13874924, bem como restou 

comprovado também o acidente sofrido, consoante a produção de prova 

oral. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão 

permanente no seu membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação 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, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu membro inferior esquerdo em 50%, a lei estabelece o 

pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Josué Nunes das Chagas em 

desfavor de Líder Seguradora, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 25/05/2016 (Id. 10285459), 

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$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, caput, 

§ 8º, do CPC. Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000597-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES ANICETO MASCARENHAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GPS PAMCARY (RÉU)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004865-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

GEOVANIA FLORES MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007172-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1007172-60.2018.8.11.0002 

Vistos. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 11h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do CPC, de ofício, corrijo o valor 

atribuído à causa pra fazer constar R$ 12.121,01 (doze mil cento e vinte 

um reais e um centavo). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 02 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002943-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES E INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para fornecer meios e acompanhar 

o cumprimento do mandado expedido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007821-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCELIA VIANA BARREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007821-25.2018.8.11.0002 

Vistos. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 02 outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006301-30.2018.8.11.0002 

Vistos. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 
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ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 02 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440915 Nr: 7276-40.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS QUEIROZ DOS SANTOS

 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 GIMENEZ 

CANO - 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.: 288645 Nr: 8130-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARTE VICENTE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAN ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MALACHIAS 

CICONELO - OAB:MT 18.687/4

 Certifico que o atual advogado do Requerido, indicado para receber 

intimação, não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado 

nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Com Resolução do 

Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença", de 

05/10/2018, para nova publicação: "Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença proposta por Eduarte Vicente de Paula em desfavor de Pan 

Administradora de Cartões de Crédito, pelos fatos e fundamentos 

expostos nos autos. Instado ao pagamento, a parte devedora apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução 

(fls. 251/255). Às fls. 259/260, parte credora concorda com valor do 

depósito e o cálculo apresentado pelo executado, bem como requer a 

liberação do alvará. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeitas, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, ante a 

quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Custas, se existentes, pela executada. Expeça-se alvará 

em favor da parte autora, cumprindo o disposto no art. 450, § 3º, da 

CNGC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas legais. P. I. e Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302975 Nr: 23885-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESUINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 INTIMAÇÃO para o advogado VIVIANE DE MELO ALMEIDA DEVOLVER os 

autos no prazo de 3 (dias) , com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em 

vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos 

moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da 

expedição de Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o ainda, da 

perda do direito de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328699 Nr: 25014-46.2013.811.0002

 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: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA - MT 

(ODONTO EXCELLENCE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WIECZOREK - 

OAB:7498

 Certifico que a Contestação de fls.34/70 foi apresentada 

tempestivamente. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para apresentar Impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279121 Nr: 22849-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 577/579).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se o mandado de imissão na posse, conforme determinado na r. 

sentença de fls. 337/350, determino seja imitido o autor na posse dos 

Lotes descritos na petição inicial, devendo, para tanto, expedir o 

respectivo mandado, a ser cumprido no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239621 Nr: 931-68.2010.811.0002

 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: UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS N. S . DA GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8.938/MT

 Vistos, etc.

Pendente de análise o petitório às fls. 268/271, parte autora deverá 

adequar os pedidos nos termos do art. 523 e seguintes do NCPC.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar a petição 

inicial nos termos do art. 524, do NCPC, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290458 Nr: 10083-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:MT 13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:MT 15.280-A

 Autos nº10083-72.2012.811.0002 - Código. 290458

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios (fls.92).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252556 Nr: 11664-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNAT SUNGLASSES COMÉRCIO DE 

OCULOS LTDA, GILBERTO RIOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT 15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 

6.588, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 9173-B

 Autos nº11664-93.2010.811.0002 - Código. 252556

 Vistos.

Defiro o petitório de (fls.403), intime-se a parte requerida/executada via 

DJE, para que efetue o pagamento do montante devido, conforme cálculo 

trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos para as providências necessárias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251182 Nr: 10491-34.2010.811.0002

 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: JOSÉ ITAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA TOKUNAGA DA SILVA, 

ANTONIO TOKUNAGA, MARIA IRACEMA AZEVEDO TOKUNAGA, 

LEOPOLDO MOURO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA 

- OAB:17.521-OAB-MT, RODRIGO FERREIRA ULIANA - OAB:15.946-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOMINGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 88.854

 Vistos, etc.

Diante da recusa do perito nomeado às fls. 184. Nomeio em substituição o 

perito judicial, Sr. Naor de Melo Franco, tradutor, que poderá ser 

encontrado na Rua Desemb. José de Mesquita, 255 901, Aráes Cuiabá/MT, 

telefone (65)3623-0787/ 99982-3950, e-mail: naor_franco@hotmail.com, 

independentemente de termo de compromisso.

 Proceda-se nos mesmos termos da decisão de fls. 184.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97945 Nr: 7271-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA HIDRAULICA CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, § 3º, do CPC.

ARQUIVE-SE, ficando consignado desde já que após o decurso do prazo 

de 01 (um) ano de suspensão iniciará o prazo prescricional, tudo 

conforme §§2º e 4º do referido dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349884 Nr: 15758-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 524 de 586



OAB:17.992-MT, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido às fls. 110.

 Cumprido o item acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007172-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 1007172-60.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, DAÇÃO EM 

PAGAMENTO, TELEFONIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: MACIEL 

DA SILVA Endereço: COHAB NOVA IPÊ, 12, AVENIDA PRINCIPAL, 01, 

Jardim Ouro Branco, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-990 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, 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: CONCILIAÇÃO - 4ª VARA CÍVEL VÁRZEA GRANDE 

Data: 19/11/2018 Hora: 11:00 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). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007172-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1007172-60.2018.8.11.0002 

Vistos. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 
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DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 11h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Destarte, nos termos do art. 291, § 3º do CPC, de ofício, corrijo o valor 

atribuído à causa pra fazer constar R$ 12.121,01 (doze mil cento e vinte 

um reais e um centavo). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 02 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007408-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007408-12.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de novembro de 2018, às 

14h00min, a ser realizada pelo cononciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE 

o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a 

respectiva audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo à solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 02 de Outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007821-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCELIA VIANA BARREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007821-25.2018.8.11.0002 

Vistos. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 
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desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 02 outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(AUTOR(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAPFRE VIDA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando que foram opostas objeções, DETERMINO que 

as empresas recuperandas, no prazo de 10 (dez) dias, indique data, 

horário e local para realização da assembleia geral de credores, em duas 

convocações, nos termos do artigo 36, da LRF. Em relação ao petitório 

das empresas recuperandas sobre o Id. 15458928 determino a intimação 

da administradora judicial para manifestar quanto ao respectivo petitório. 

Prazo: 10 (dez) dias. Por outro turno, verifica-se que a decisão sobre o Id. 

14771405 não foi remetido ao Diário Judiciário Eletrônico-DJE, sendo assim 

reitero o seu teor para que: o administrador judicial manifeste-se quanto ao 

pedido das empresas recuperandas sobre o Id. Doc. 14635034 – ss. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SERGENT ZACCARELLA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE SERGENT ZACCARELLA (ADVOGADO(A))

DERMIWIL INDUSTRIA PLASTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO CORDEIRO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR SOUSA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI (ADVOGADO(A))

HEITOR VINICIUS LENZI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ FERNANDO MAIA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000138-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando que foram opostas objeção, DETERMINO que da 

empresa recuperanda, no prazo de 10 (dez) dias, indique data, horário e 

local para realização da assembleia geral de credores, em duas 

convocações, nos termos do artigo 36, da LRF. No mais, defiro o pedido 

da administradora judicial, determino a intimação da recuperanda, para que 

promovam a entrega dos documentos contábeis.Prazo: 10 (dez) dias. 

Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327673 Nr: 23996-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELSO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sobre os cálculos de liquidação apresentado pela parte Executada (fls. 

157/163), manifeste-se a parte Exequente (prazo 10 dias). Decorrido o 

referido prazo sem manifestação, 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).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5523 Nr: 687-62.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:135295/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando o Executado, por seu Procurador, para 

efetuar o recolhimento das custas e taxas judiciárias, conforme cálculo de 

fls. 77, bem como comprovar o pagamento nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Sob pena de encaminhamento do presente feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435417 Nr: 4278-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE C. DA SILVA-ME, FRANCINETE 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHIMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:MT 14.360, MARIA JOSÉ BOBATO SCHMITT - OAB:13,925, 

TARCISIO LUIS BRUN - OAB:16191O

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Incompetência arguida por Francinete C. da Silva 

– ME e Francinete da Conceição da Silva em face da Fazenda Pública 

Estadual de Mato Grosso, sustentando que a Fazenda Pública pretende 

receber vários débitos tributários inscritos em dívida ativa. Assevera que 

conforme cartão CNPJ e consulta no Sintegra a executada possui 

endereço comercial em Cuiabá-MT, razão pela qual, requer o acolhimento 

da exceção de incompetência, declinando da competência para a Comarca 

de Cuiabá-MT, com apoio nos documentos de fls. 13/16.

 O executado foi citado, tendo o exequente requerido diligências via 

BacenJud e Renajud, sendo deferido seu pedido.

A executada manifestou-se às fls. 32/35, pugnando pela apreciação da 

exceção de incompetência. Em seguida, o exequente manifestou às fl. 37, 

requerendo o reconhecimento da incompetência do Juízo de Várzea 

grande, determinando a remessa para uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, acostando documentos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Conforme consta dos documentos dos autos e manifestação do 

exequente, o domicilio da pessoa jurídica executada encontra-se na 

Comarca de Cuiabá-MT. A competência territorial prevista no art. 53, III, “a”, 

do NCPC, dispõe que:

 “Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”

Diante do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA e determino 

que, após as baixas e anotações, remeta-se os presentes autos a uma 

das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT. Tendo em vista 

a declaração de incompetência, declaro nulos os atos praticados por esse 

juízo incompetente. Sem custas e verba honorária.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327242 Nr: 23566-38.2013.811.0002

 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: 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:

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.A parte Impugnada, ora credora deverá, pois, apresentar novo 

cálculo (valor principal e sucumbência), 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.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). Em suma, a correção 

monetária será contada desde 16/10/2014, fl. 71, e os juros de mora a 

partir do trânsito em julgado da sentença (01/04/2015, fl. 77).Cumprida a 

determinação acima, diga a parte Executada a respeito dos cálculos 

apresentados pela parte Exequente.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 257540 Nr: 15725-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSVAG-FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001440-98.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (IMPETRANTE)

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE 

(CDL/VG), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de Segurança 

contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, qualificado, 

objetivando, em síntese, a expedição do alvará de funcionamento aos 

comerciantes não condicionada ao pagamento das taxas de IPTU e Guia 

de Licenciamento Ambiental. Relatou que a autoridade coatora estaria 

condicionando a emissão do Alvará de Funcionamento do ano 2018 ao 

pagamento de taxas de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental, 

recusando-se expedir alvarás em favor dos associados, em flagrante 

ofensa a direito líquido e certo, sobretudo pelo fato de que a autoridade 

coatora possui outros meios legais para a cobrança dos tributos. Por essa 

razão e, ainda, com suporte em dois julgados tidos como amparadores de 

sua pretensão, requereu fosse concedida liminarmente a segurança, 

determinando à autoridade coatora que expedisse o alvará de 

funcionamento para o ano de 2018, independentemente do pagamento 

prévio de IPTU e da Guia de Licenciamento Ambiental. A inicial veio 

instruída com vários documentos. A liminar foi deferida. A Fazenda Pública 

do Município de Várzea Grande prestou informações, informando, 

inicialmente, o cumprimento da liminar, bem como alegando a inadequação 

da via eleita por ausência de prova pré-constituída do direito pleiteado. No 

mérito, alegou não ter praticado ato ilegal ou arbitrário, pois agiu em 

conformidade com o disposto no Decreto n. 036/1997, de que o 

requerimento de expedição de alvará deveria vir acompanhado da 

comprovação do pagamento do IPTU, sendo que a referida norma só foi 

revogada em março deste ano e, portanto, estava vigente quando de sua 

aplicação pela administração pública municipal. Finalizou pugnando pela 

denegação da segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável à concessão do writ. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui 

todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a análise acerca da preliminar sustentada pelo impetrado, consistente na 

inadequação da via eleita, cabendo assinalar que suas alegações se 

confundem com o próprio mérito do mandamus, vez que dizem respeito à 

existência ou não de violação a direito líquido e certo a ser sanada no writ. 

Quanto ao mérito propriamente dito, mais especificamente no que se 

refere à relatada recusa da autoridade coatora na expedição de alvarás 

de funcionamento e localização, condicionando-a ao pagamento de taxas 

de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento que veda medidas 

restritivas à atividade do contribuinte, em especial providências coativas 

que dificultem ou impeçam o desempenho da atividade, sob pena de se 

ferir o princípio do livre exercício de sua atividade econômica, segundo se 

infere do teor das Súmulas 547 e 70 in verbis: “Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” “É 

inadmissível interdição de estabelecimento como meio coercitivos para 

cobrança de tributo.” O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo 

sentido, tendo adotado o posicionado de que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para a cobrança de seus créditos, não podendo 

condicionar a emissão de alvarás de funcionamento ao pagamento de 

taxas ou débitos ficais, sob pena de ofensa a direito líquido e certo do 

contribuinte, conforme atestam os seguintes arestos: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA 

– EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 70 e 547 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO 

DESPROVIDO.1. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de 

tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do 

contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a 

cobrança de seus débitos. 2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, 

ambas do Supremo Tribunal Federal.” (TJMT - ReeNec 94049/2012 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjak, j. 1.10.2013, p. no DJE 16.10.2014) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO 

“TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE 

DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE 

OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA – 

SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal deve seguir os 

meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento da guia 

de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste 

em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é 

inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar 

o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 

5º, inc. XXII da CF). Havendo meio legítimo para a cobrança dos créditos 

administrativos, é vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que 

indireta, na realização desta cobrança.” (TJMT – ReeNec 53867/2014, 

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 23.2.2015 - destaquei). Vê-se, portanto, que a 

matéria em exame está amparada por regra constitucional do livre 

exercício de atividade econômica. Assim, sendo a liberação da emissão de 

alvarás de funcionamento imprescindível para o pleno exercício das 

atividades laborativas dos associados da impetrante, nenhuma dúvida 

resta de que houve violação de direito líquido e certo a ser amparado no 

writ. Além do que, o fisco possui meios de cobrança de tributos 

adequados, não podendo extrapolar os limites legais e, assim, prejudicar o 

particular no exercício regular de sua empresa. Diante do exposto, 

concedo a segurança, julgando procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas – 

CDL de Várzea Grande contra ato praticado pelo Secretário de Fazenda 

do Município de Várzea Grande, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, a fim 

de determinar que este emita os alvarás de funcionamento do ano de 

2018, independentemente do pagamento prévio de emolumentos, IPTU e da 

Guia de Licenciamento Ambiental, confirmando, assim, a liminar já 

concedida, bem como declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão 

da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001440-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (IMPETRANTE)

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE 

(CDL/VG), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de Segurança 

contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, qualificado, 

objetivando, em síntese, a expedição do alvará de funcionamento aos 

comerciantes não condicionada ao pagamento das taxas de IPTU e Guia 

de Licenciamento Ambiental. Relatou que a autoridade coatora estaria 

condicionando a emissão do Alvará de Funcionamento do ano 2018 ao 

pagamento de taxas de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental, 

recusando-se expedir alvarás em favor dos associados, em flagrante 

ofensa a direito líquido e certo, sobretudo pelo fato de que a autoridade 

coatora possui outros meios legais para a cobrança dos tributos. Por essa 

razão e, ainda, com suporte em dois julgados tidos como amparadores de 

sua pretensão, requereu fosse concedida liminarmente a segurança, 

determinando à autoridade coatora que expedisse o alvará de 

funcionamento para o ano de 2018, independentemente do pagamento 

prévio de IPTU e da Guia de Licenciamento Ambiental. A inicial veio 

instruída com vários documentos. A liminar foi deferida. A Fazenda Pública 
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do Município de Várzea Grande prestou informações, informando, 

inicialmente, o cumprimento da liminar, bem como alegando a inadequação 

da via eleita por ausência de prova pré-constituída do direito pleiteado. No 

mérito, alegou não ter praticado ato ilegal ou arbitrário, pois agiu em 

conformidade com o disposto no Decreto n. 036/1997, de que o 

requerimento de expedição de alvará deveria vir acompanhado da 

comprovação do pagamento do IPTU, sendo que a referida norma só foi 

revogada em março deste ano e, portanto, estava vigente quando de sua 

aplicação pela administração pública municipal. Finalizou pugnando pela 

denegação da segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi 

favorável à concessão do writ. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui 

todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a análise acerca da preliminar sustentada pelo impetrado, consistente na 

inadequação da via eleita, cabendo assinalar que suas alegações se 

confundem com o próprio mérito do mandamus, vez que dizem respeito à 

existência ou não de violação a direito líquido e certo a ser sanada no writ. 

Quanto ao mérito propriamente dito, mais especificamente no que se 

refere à relatada recusa da autoridade coatora na expedição de alvarás 

de funcionamento e localização, condicionando-a ao pagamento de taxas 

de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento que veda medidas 

restritivas à atividade do contribuinte, em especial providências coativas 

que dificultem ou impeçam o desempenho da atividade, sob pena de se 

ferir o princípio do livre exercício de sua atividade econômica, segundo se 

infere do teor das Súmulas 547 e 70 in verbis: “Não é lícito à autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” “É 

inadmissível interdição de estabelecimento como meio coercitivos para 

cobrança de tributo.” O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo 

sentido, tendo adotado o posicionado de que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para a cobrança de seus créditos, não podendo 

condicionar a emissão de alvarás de funcionamento ao pagamento de 

taxas ou débitos ficais, sob pena de ofensa a direito líquido e certo do 

contribuinte, conforme atestam os seguintes arestos: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA 

– EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 70 e 547 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO 

DESPROVIDO.1. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de 

tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do 

contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a 

cobrança de seus débitos. 2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, 

ambas do Supremo Tribunal Federal.” (TJMT - ReeNec 94049/2012 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjak, j. 1.10.2013, p. no DJE 16.10.2014) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO 

“TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE 

DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE 

OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA – 

SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal deve seguir os 

meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento da guia 

de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste 

em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é 

inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar 

o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 

5º, inc. XXII da CF). Havendo meio legítimo para a cobrança dos créditos 

administrativos, é vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que 

indireta, na realização desta cobrança.” (TJMT – ReeNec 53867/2014, 

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 23.2.2015 - destaquei). Vê-se, portanto, que a 

matéria em exame está amparada por regra constitucional do livre 

exercício de atividade econômica. Assim, sendo a liberação da emissão de 

alvarás de funcionamento imprescindível para o pleno exercício das 

atividades laborativas dos associados da impetrante, nenhuma dúvida 

resta de que houve violação de direito líquido e certo a ser amparado no 

writ. Além do que, o fisco possui meios de cobrança de tributos 

adequados, não podendo extrapolar os limites legais e, assim, prejudicar o 

particular no exercício regular de sua empresa. Diante do exposto, 

concedo a segurança, julgando procedente o pedido formulado no 

Mandado de Segurança impetrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas – 

CDL de Várzea Grande contra ato praticado pelo Secretário de Fazenda 

do Município de Várzea Grande, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, a fim 

de determinar que este emita os alvarás de funcionamento do ano de 

2018, independentemente do pagamento prévio de emolumentos, IPTU e da 

Guia de Licenciamento Ambiental, confirmando, assim, a liminar já 

concedida, bem como declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão 

da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

RENATO ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por RENATO 

ZACARIAS DA COSTA, em face de sentença de mérito proferida nos 

autos, sustentando haver contradição no que se refere à condenação em 

honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido afastada a 

aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas vincendas 

(proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que contraria o 

texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência da referida 

súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a 

contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 5.10.2018, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que a 

ciência do embargante acerca da sentença se deu no mesmo dia, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 

sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 530 de 586



2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001723-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

EDAMAR DE FREITAS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por EDAMAR DE 

FREITAS ALVES, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver contradição no que se refere à condenação em 

honorários com suporte na Súmula 111, do STJ. Alega ter sido afastada a 

aplicação dos honorários sucumbenciais nas parcelas vincendas 

(proveito econômico da demanda) com suporte em súmula que contraria o 

texto legal, uma vez que o art. 85, do CPC afastou a incidência da referida 

súmula. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a 

contradição. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 5.10.2018, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que a 

ciência do embargante acerca da sentença se deu no mesmo dia, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição na sentença, conforme 

sustentado. O embargante não está com a razão em suas argumentações, 

uma vez que o art. 85, do Código de Processo Civil não afastou a 

incidência da Súmula 111, do STJ, especialmente por se tratar de ação 

previdenciária, na qual os honorários não incidem sobre as parcelas 

vincendas a partir da sentença, de acordo com o entendimento pacificado 

no Superior Tribunal de Justiça, que resultou na referida súmula. Além 

disso, contrário ao afirmado, a verba de sucumbência não foi fixada com 

base no proveito econômico obtido, mas sim sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, acompanhando entendimento pacífico e atual da jurisprudência, 

segundo se infere dos julgados abaixo transcritos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE DO MARIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O TRABALHO CAMPESINO. 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB FIXADA NA 

DATA DO AJUIZAMENTO (RE 631.240). (...) 10. Os honorários 

advocatícios, a serem suportados pelo INSS, ficam mantidos no valor de 

10% das parcelas vencidas até a prolação da sentença, em conformidade 

com a Súmula nº 111 do STJ. O INSS está isento de custas por força de 

lei. 11. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia e a 

remessa oficial.” (AC 0033436-42.2014.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Rel. Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, e-DJF1 de 16.3.2018) “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. RECONHECIMENTO DEVIDO. 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) 10. No que se refere à minoração dos 

honorários advocatícios, o apelo do INSS merece prosperar em parte, uma 

vez que esta Corte sedimentou o entendimento de que, em casos como o 

presente, é razoável a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula n. 111/ STJ) 

(TRF-1, AC 2007.38.00.036439-6/MG, Juiz Federal Guilherme Fabiano 

Julien de Rezende, 1ª CRP/Juiz de Fora, DJe de 26/04/2016; AC 

2008.33.06.000468-8/BA, Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa, 1ª 

CRP/BA, DJe de 07/03/2016; AC 2008.01.99.045971-0/MG, 

Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, DJe de 

26/01/2016; AC 2009.38.00.023458-3/MG, Juiz Federal Márcio Barbosa 

Maia, Primeira Turma, DJe de 21/01/2016, entre outros). (...)” (AC 

0022789-22.2013.4.01.9199 / MG – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juíza Federal Luciana Pinheiros 

Costa, e-DJF1 de 12.3.2018) Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003054-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO (IMPETRANTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO, qualificado nos autos, impetrou o 

presente “Mandado de Segurança” contra ato da SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE 

CONCURSO DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, objetivando, sem 

síntese, a sua nomeação e posse no cargo de médico intensivista para o 

qual foi aprovado em segundo lugar. Relatou que o edital de convocação 

estabeleceu o período de 18.4.2018 a 2.5.2018 para os aprovados 

apresentarem a documentação necessária à posse, tendo comparecido 

no dia 18.4.2018 com os documentos necessários e se surpreendido com 

a afirmação de que “seu certificado de pós graduação de médico 

intensivista não era aceito pelo edital do concurso, pois o edital do 

concurso é exigido reconhecimento do certificado pelo CRM e não pelo 

MEC”, o que diz ser ilegal, já que possui a especialização exigida para 

ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Por essa razão, pleiteou, em 

caráter liminar, fosse determinado à autoridade coatora que esta 

aceitasse toda a documentação apresentada, com a sua consequente 

nomeação e posse no cargo. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Em despacho inicial foi ordenada a complementação da 

petição inicial com a juntada da cópia integral do edital do concurso e do 

ato impugnado, tendo o impetrante cumprido a determinação. A liminar foi 

inicialmente indeferida e posteriormente reconsiderada, após se constatar 

que a exigência contida no edital de registro do certificado junto ao 

Conselho Regional de Medicina se referia ao curso de medicina e não ao 

título de médico intensivista propriamente dito, ordenando-se, por 

consequência, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e 

posse do candidato, aceitando a documentação por este apresentada. O 

Município de Várzea Grande prestou informações nos autos, informando, 

inicialmente, o cumprimento da ordem liminar, alegando, no mérito, que o 

título de especialista do impetrante não está em consonância com os 

termos do edital, na medida em que este exige o registro do curso junto ao 

Conselho Regional de Medicina. Discorreu sobre a residência médica em 

medicina intensiva, com duração de dois anos e registro pelo CRM e pelo 

MEC e inscrição juntos ao conselho do Estado com título de especialista, 

enfatizando que a outra forma de se obter o título é por meio de prova de 

títulos, cuja aprovação confere ao pretendente o título de médico 

intensivista, que poderá, então, ser registrado no CRM, situações não 

verificadas nos autos. Finalizou pugnando pela denegação da segurança 

com a consequente revogação da liminar. O Ministério Público, 

devidamente intimado, opinou pela concessão da segurança. É o relatório. 

Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Como se observa nos autos e, particularmente, no 

sucinto relatório, a questão a ser enfrentada no presente mandamus 

reside na aferição do apontado direito do impetrante de ter o seu título de 

médico intensivista aceito para nomeação e posse no cargo para o qual foi 

aprovado no certame, livre do registro junto ao CRM. Verifica-se no Anexo 

II, do Edital n. 02/25017 – PMVG, que os requisitos básicos para o ingresso 

no cargo de médico intensivista são os seguintes: “Diploma ou atestado de 

conclusão de curso de nível superior em Medicina, reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC) + Certificado de Residência Médica ou título 
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de Especialista, ambos na respectiva especialidade, e registro no 

Conselho Regional de Medicina.” À primeira vista, entende-se, do texto 

acima, que a exigência de registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

diz respeito à pessoa do candidato/profissional e não aos certificados, 

isso porque os itens são identificados e divididos em três, sendo o último 

descrito como “e” registro no Conselho Regional de Medicina, ou seja, “o 

profissional” deveria estar registrado e possuir o título de especialista. 

Seguindo esse entendimento, a liminar foi deferida em pedido de 

reconsideração, baseada na falta de previsão editalícia quanto à 

necessidade de registro do título de especialista junto ao Conselho 

Regional de Medicina. Contudo, ao analisar detidamente o art. 17, da Lei n. 

3.268/57 que “Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras 

providências”, verifica-se que: “Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.” 

Nota-se desse dispositivo que o texto dá a mesma conotação do edital, 

pois à primeira leitura entende-se que a inscrição no respectivo conselho 

profissional refere-se ao médico e não aos títulos. Todavia, ao interpretar 

o artigo 17, o Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes a 

que ora se analisa, adotou o seguinte entendimento “mutatis mutandis”: 

“ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE 

DA SENTNEÇA DE PRIMEIRO GRAU INOCORRÊNCIA CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ANLISTA JUDICÁRIO DO TJSE APOIO 

ESPECIALIADO MÉDICO PSIQUIATRA ESPECIALIZAÇÃO NECESSIDADE 

ART. 17 DA LEI FEDERAL 3.268/1957 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

193/2010, QUE DISPÕES SOBRE A CARREIRA DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA 

IMPLÍCITA NO EDITAL DO CERTAME. (...) II. Apesar de o edital não exigir 

expressamente a apresentação do título ou qualquer outro comprovante 

de especialidade médica de psiquiatria, descreve especificadamente as 

diversas especialidades médicas a serem providas, dentre elas a de 

psiquiatria, sendo óbvio que a titulação é requisito essencial para o 

exercício do cargo. Caso contrário, teria apenas ofertado as vagas para 

médicos, sem especialização. (...) IV. A Lei 3.268/1957, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vincula o exercício da medicina em seus ramos ou especialidades 

ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou cartas no MEC e da 

inscrição no conselho profissional. (...) Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição de achar o local de suas atividades.” 

(AREsp: 1024837 – SE- Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

13.6.2018) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO - 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. EDITAL. OMISSÃO. ESPECIALIZAÇÃO. 

NECESSIDADE. ART. 17 DA LEI N. 3.268/1957. REQUISITO TÁCITO. 

LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. 

Verifica-se, pela leitura do edital do certame, que não se exigia, no ponto 

2.1.2 do edital que trata dos requisitos para o concurso, à época da 

investidura no cargo, a apresentação do título, certidões ou comprovantes 

de especialidade para a área para qual concorreu o recorrente quando se 

apresentou este para tomar posse como Médico ortopedista e 

traumatologista da SES/DF, por ter sido aprovado no processo seletivo. 

Ocorre que a referida previsão editalícia refere-se ao cargo de "médico", 

exigindo-se, como requisito para provimento, a graduação em medicina e 

registro no Conselho de Classe. Porém, ao se referir às vagas 

especificamente ofertadas, o edital descreve as especialidades médicas a 

serem providas, sendo certo que a titulação é requisito imperativo para o 

exercício do cargo. 2. A especialização para a área para qual concorreu 

no certame trata-se de quesito óbvio, uma vez que a Secretaria de Saúde 

visava a contratação de especialistas para preencher as vagas 

ofertadas, pois, de outra forma, não teria feito distinção entre as 

especialidades e o número de vagas destinadas a cada uma delas, 

bastando ter colocado "MÉDICO", como já dito pelo Tribunal a quo. 3. O 

concurso em questão está sendo realizado para contratação de médicos 

públicos, com especialidade, dentre outras, de médico ortopedista e 

traumatologista, e o eventual reconhecimento, em juízo, do direito de um 

médico a exercer tal especialidade não pode ocorrer sem a segurança de 

que a população será atendida por profissional qualificado. A segurança 

no atendimento médico, no caso, decorre, consequentemente, de um título 

que comprove a especialidade exigida. 4. A vasta gama de especialidades 

médicas existentes e as diversas elencadas no edital do concurso, cada 

qual com número de vagas respectivo, só reforçam que a omissão 

editalícia ao descrever os requisitos exigidos (item 2.1.2 do edital), por si 

só, não assegura qualquer direito líquido e certo de um "médico" concorrer 

a áreas médicas que exigem especialização determinada, uma vez que as 

especialidades médicas exigem titulação para o exercício do cargo. É o 

que prevê o art 17 da Lei nº 3.268/1957: "Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". 5. Não 

é possível a posse de candidato, aprovado em concurso público, no cargo 

de médico ortopedista e traumatologista quando não apresentado 

certificado de conclusão do curso de especialista, residência ou 

pós-graduação na referida área, visto que a exigência encontra respaldo 

na Lei 3.268/1957, recepcionada pela Constituição Federal, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vinculando o exercício da medicina em seus ramos ou 

especialidades ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou 

cartas no MEC e da inscrição no conselho profissional, não se havendo 

falar em violação ao artigo 17 da lei mencionada. 6. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1040039/DF – Quinta Turma – Re. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, j. 30.6.2015, p. DJe 3.8.2015) No mesmo sentido as 

informações inseridas no julgado no AgRg nos EDcl n. 2011/0115001-9 – 

Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 11.12.2012, p. 4.2.2013 

“in verbis”: “Não é possível a posse de candidato, aprovado em concurso 

público, no cargo de médico oftalmologista quando não apresentado 

certificado de conclusão do curso de especialista, residência ou 

pós-graduação em Oftalmologia, consoante exigência do edital do 

certame, visto que essa exigência baseou-se na Resolução 1.666/2003 do 

Conselho Federal de Medicina, órgão delegado do Poder Público para 

dispor acerca da regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde, nos termos do artigo 197 da Constituição Federal, segundo o 

entendimento do STF. Não é possível a posse de candidato, aprovado em 

concurso público, no cargo de médico oftalmologista quando não 

apresentado certificado de conclusão do curso de especialista, residência 

ou pós-graduação em Oftalmologia, exigência editalícia baseada na 

Resolução 1.666/2003 do CFM, visto que a exigência encontra respaldo na 

Lei 3.268/1957, recepcionada pela Constituição Federal, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vinculando o exercício da medicina em seus ramos ou 

especialidades ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou 

cartas no MEC e da inscrição no conselho profissional, não se havendo 

falar em violação aos artigos 17 e 18 da lei mencionada.” Nota-se, pois, 

que a jurisprudência tem compreendido que todos os títulos, diplomas, 

certificados ou cartas obtidas pelos médicos devem estar registrados no 

Ministério da Educação e Cultura e inscritos junto ao Conselho Regional de 

Medicina, até porque a própria natureza das atividades desenvolvidas pelo 

profissional da área de medicina exige fiscalização pelo órgão 

competente, na medida em que tais atividades não podem ser exercidas 

sem a devida cautela e certeza de que a população será atendida por 

profissionais qualificados nas diversas áreas de atuação. Esse 

entendimento está ancorado na própria Constituição Federal, que garante 

o direito fundamental à saúde previsto no art. 196: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para proteção e 

recuperação”. Dentre essas medidas está incluído o atendimento aos 

doentes por meio da contratação, pela rede pública de saúde, de 

profissionais devidamente qualificados, com suas especialidades 

registradas e fiscalizadas pelo conselho de fiscalização do exercício 

profissional. Desse modo, resta sanada a celeuma acerca da 

interpretação do edital no tocante aos requisitos para posse do candidato 

aprovado no cargo de médico intensivista, pois, como visto, está 

implicitamente prevista a exigência de registro do título de especialista 

junto ao Conselho Regional de Medicina, nos termos no art. 17, da Lei n. 

3.268/1957. Outrossim, é cediço que o princípio da vinculação ao edital 

está consolidado no direito pátrio. Assim, não se visualizando qualquer 

ilegalidade no certame, ao passo que a negativa de posse do 

candidato/impetrante está apoiada no não cumprimento às exigências 

previstas no edital e na própria legislação federal, não há se falar em 
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violação a direito líquido e certo a ser reparado no presente writ. Diante do 

exposto, denego a segurança, julgando improcedente o pedido formulado 

na ação, revogando, por consequência, a liminar e declarando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Com o trânsito em 

julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003054-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO (IMPETRANTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO, qualificado nos autos, impetrou o 

presente “Mandado de Segurança” contra ato da SENHORA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE 

CONCURSO DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE, objetivando, sem 

síntese, a sua nomeação e posse no cargo de médico intensivista para o 

qual foi aprovado em segundo lugar. Relatou que o edital de convocação 

estabeleceu o período de 18.4.2018 a 2.5.2018 para os aprovados 

apresentarem a documentação necessária à posse, tendo comparecido 

no dia 18.4.2018 com os documentos necessários e se surpreendido com 

a afirmação de que “seu certificado de pós graduação de médico 

intensivista não era aceito pelo edital do concurso, pois o edital do 

concurso é exigido reconhecimento do certificado pelo CRM e não pelo 

MEC”, o que diz ser ilegal, já que possui a especialização exigida para 

ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Por essa razão, pleiteou, em 

caráter liminar, fosse determinado à autoridade coatora que esta 

aceitasse toda a documentação apresentada, com a sua consequente 

nomeação e posse no cargo. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Em despacho inicial foi ordenada a complementação da 

petição inicial com a juntada da cópia integral do edital do concurso e do 

ato impugnado, tendo o impetrante cumprido a determinação. A liminar foi 

inicialmente indeferida e posteriormente reconsiderada, após se constatar 

que a exigência contida no edital de registro do certificado junto ao 

Conselho Regional de Medicina se referia ao curso de medicina e não ao 

título de médico intensivista propriamente dito, ordenando-se, por 

consequência, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e 

posse do candidato, aceitando a documentação por este apresentada. O 

Município de Várzea Grande prestou informações nos autos, informando, 

inicialmente, o cumprimento da ordem liminar, alegando, no mérito, que o 

título de especialista do impetrante não está em consonância com os 

termos do edital, na medida em que este exige o registro do curso junto ao 

Conselho Regional de Medicina. Discorreu sobre a residência médica em 

medicina intensiva, com duração de dois anos e registro pelo CRM e pelo 

MEC e inscrição juntos ao conselho do Estado com título de especialista, 

enfatizando que a outra forma de se obter o título é por meio de prova de 

títulos, cuja aprovação confere ao pretendente o título de médico 

intensivista, que poderá, então, ser registrado no CRM, situações não 

verificadas nos autos. Finalizou pugnando pela denegação da segurança 

com a consequente revogação da liminar. O Ministério Público, 

devidamente intimado, opinou pela concessão da segurança. É o relatório. 

Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Como se observa nos autos e, particularmente, no 

sucinto relatório, a questão a ser enfrentada no presente mandamus 

reside na aferição do apontado direito do impetrante de ter o seu título de 

médico intensivista aceito para nomeação e posse no cargo para o qual foi 

aprovado no certame, livre do registro junto ao CRM. Verifica-se no Anexo 

II, do Edital n. 02/25017 – PMVG, que os requisitos básicos para o ingresso 

no cargo de médico intensivista são os seguintes: “Diploma ou atestado de 

conclusão de curso de nível superior em Medicina, reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC) + Certificado de Residência Médica ou título 

de Especialista, ambos na respectiva especialidade, e registro no 

Conselho Regional de Medicina.” À primeira vista, entende-se, do texto 

acima, que a exigência de registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

diz respeito à pessoa do candidato/profissional e não aos certificados, 

isso porque os itens são identificados e divididos em três, sendo o último 

descrito como “e” registro no Conselho Regional de Medicina, ou seja, “o 

profissional” deveria estar registrado e possuir o título de especialista. 

Seguindo esse entendimento, a liminar foi deferida em pedido de 

reconsideração, baseada na falta de previsão editalícia quanto à 

necessidade de registro do título de especialista junto ao Conselho 

Regional de Medicina. Contudo, ao analisar detidamente o art. 17, da Lei n. 

3.268/57 que “Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras 

providências”, verifica-se que: “Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.” 

Nota-se desse dispositivo que o texto dá a mesma conotação do edital, 

pois à primeira leitura entende-se que a inscrição no respectivo conselho 

profissional refere-se ao médico e não aos títulos. Todavia, ao interpretar 

o artigo 17, o Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes a 

que ora se analisa, adotou o seguinte entendimento “mutatis mutandis”: 

“ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE 

DA SENTNEÇA DE PRIMEIRO GRAU INOCORRÊNCIA CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ANLISTA JUDICÁRIO DO TJSE APOIO 

ESPECIALIADO MÉDICO PSIQUIATRA ESPECIALIZAÇÃO NECESSIDADE 

ART. 17 DA LEI FEDERAL 3.268/1957 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

193/2010, QUE DISPÕES SOBRE A CARREIRA DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA 

IMPLÍCITA NO EDITAL DO CERTAME. (...) II. Apesar de o edital não exigir 

expressamente a apresentação do título ou qualquer outro comprovante 

de especialidade médica de psiquiatria, descreve especificadamente as 

diversas especialidades médicas a serem providas, dentre elas a de 

psiquiatria, sendo óbvio que a titulação é requisito essencial para o 

exercício do cargo. Caso contrário, teria apenas ofertado as vagas para 

médicos, sem especialização. (...) IV. A Lei 3.268/1957, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vincula o exercício da medicina em seus ramos ou especialidades 

ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou cartas no MEC e da 

inscrição no conselho profissional. (...) Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição de achar o local de suas atividades.” 

(AREsp: 1024837 – SE- Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

13.6.2018) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO - 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. EDITAL. OMISSÃO. ESPECIALIZAÇÃO. 

NECESSIDADE. ART. 17 DA LEI N. 3.268/1957. REQUISITO TÁCITO. 

LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. 

Verifica-se, pela leitura do edital do certame, que não se exigia, no ponto 

2.1.2 do edital que trata dos requisitos para o concurso, à época da 

investidura no cargo, a apresentação do título, certidões ou comprovantes 

de especialidade para a área para qual concorreu o recorrente quando se 

apresentou este para tomar posse como Médico ortopedista e 

traumatologista da SES/DF, por ter sido aprovado no processo seletivo. 

Ocorre que a referida previsão editalícia refere-se ao cargo de "médico", 

exigindo-se, como requisito para provimento, a graduação em medicina e 

registro no Conselho de Classe. Porém, ao se referir às vagas 

especificamente ofertadas, o edital descreve as especialidades médicas a 

serem providas, sendo certo que a titulação é requisito imperativo para o 

exercício do cargo. 2. A especialização para a área para qual concorreu 

no certame trata-se de quesito óbvio, uma vez que a Secretaria de Saúde 

visava a contratação de especialistas para preencher as vagas 

ofertadas, pois, de outra forma, não teria feito distinção entre as 

especialidades e o número de vagas destinadas a cada uma delas, 

bastando ter colocado "MÉDICO", como já dito pelo Tribunal a quo. 3. O 

concurso em questão está sendo realizado para contratação de médicos 

públicos, com especialidade, dentre outras, de médico ortopedista e 

traumatologista, e o eventual reconhecimento, em juízo, do direito de um 
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médico a exercer tal especialidade não pode ocorrer sem a segurança de 

que a população será atendida por profissional qualificado. A segurança 

no atendimento médico, no caso, decorre, consequentemente, de um título 

que comprove a especialidade exigida. 4. A vasta gama de especialidades 

médicas existentes e as diversas elencadas no edital do concurso, cada 

qual com número de vagas respectivo, só reforçam que a omissão 

editalícia ao descrever os requisitos exigidos (item 2.1.2 do edital), por si 

só, não assegura qualquer direito líquido e certo de um "médico" concorrer 

a áreas médicas que exigem especialização determinada, uma vez que as 

especialidades médicas exigem titulação para o exercício do cargo. É o 

que prevê o art 17 da Lei nº 3.268/1957: "Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 

após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 

Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". 5. Não 

é possível a posse de candidato, aprovado em concurso público, no cargo 

de médico ortopedista e traumatologista quando não apresentado 

certificado de conclusão do curso de especialista, residência ou 

pós-graduação na referida área, visto que a exigência encontra respaldo 

na Lei 3.268/1957, recepcionada pela Constituição Federal, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vinculando o exercício da medicina em seus ramos ou 

especialidades ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou 

cartas no MEC e da inscrição no conselho profissional, não se havendo 

falar em violação ao artigo 17 da lei mencionada. 6. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1040039/DF – Quinta Turma – Re. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, j. 30.6.2015, p. DJe 3.8.2015) No mesmo sentido as 

informações inseridas no julgado no AgRg nos EDcl n. 2011/0115001-9 – 

Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 11.12.2012, p. 4.2.2013 

“in verbis”: “Não é possível a posse de candidato, aprovado em concurso 

público, no cargo de médico oftalmologista quando não apresentado 

certificado de conclusão do curso de especialista, residência ou 

pós-graduação em Oftalmologia, consoante exigência do edital do 

certame, visto que essa exigência baseou-se na Resolução 1.666/2003 do 

Conselho Federal de Medicina, órgão delegado do Poder Público para 

dispor acerca da regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde, nos termos do artigo 197 da Constituição Federal, segundo o 

entendimento do STF. Não é possível a posse de candidato, aprovado em 

concurso público, no cargo de médico oftalmologista quando não 

apresentado certificado de conclusão do curso de especialista, residência 

ou pós-graduação em Oftalmologia, exigência editalícia baseada na 

Resolução 1.666/2003 do CFM, visto que a exigência encontra respaldo na 

Lei 3.268/1957, recepcionada pela Constituição Federal, que atribui ao 

Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe 

médica, vinculando o exercício da medicina em seus ramos ou 

especialidades ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou 

cartas no MEC e da inscrição no conselho profissional, não se havendo 

falar em violação aos artigos 17 e 18 da lei mencionada.” Nota-se, pois, 

que a jurisprudência tem compreendido que todos os títulos, diplomas, 

certificados ou cartas obtidas pelos médicos devem estar registrados no 

Ministério da Educação e Cultura e inscritos junto ao Conselho Regional de 

Medicina, até porque a própria natureza das atividades desenvolvidas pelo 

profissional da área de medicina exige fiscalização pelo órgão 

competente, na medida em que tais atividades não podem ser exercidas 

sem a devida cautela e certeza de que a população será atendida por 

profissionais qualificados nas diversas áreas de atuação. Esse 

entendimento está ancorado na própria Constituição Federal, que garante 

o direito fundamental à saúde previsto no art. 196: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para proteção e 

recuperação”. Dentre essas medidas está incluído o atendimento aos 

doentes por meio da contratação, pela rede pública de saúde, de 

profissionais devidamente qualificados, com suas especialidades 

registradas e fiscalizadas pelo conselho de fiscalização do exercício 

profissional. Desse modo, resta sanada a celeuma acerca da 

interpretação do edital no tocante aos requisitos para posse do candidato 

aprovado no cargo de médico intensivista, pois, como visto, está 

implicitamente prevista a exigência de registro do título de especialista 

junto ao Conselho Regional de Medicina, nos termos no art. 17, da Lei n. 

3.268/1957. Outrossim, é cediço que o princípio da vinculação ao edital 

está consolidado no direito pátrio. Assim, não se visualizando qualquer 

ilegalidade no certame, ao passo que a negativa de posse do 

candidato/impetrante está apoiada no não cumprimento às exigências 

previstas no edital e na própria legislação federal, não há se falar em 

violação a direito líquido e certo a ser reparado no presente writ. Diante do 

exposto, denego a segurança, julgando improcedente o pedido formulado 

na ação, revogando, por consequência, a liminar e declarando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Com o trânsito em 

julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008948-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA (IMPETRANTE)

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (IMPETRADO)

 

Vistos. Cuida-se de “Mandado de Segurança com pedido de liminar”, 

impetrado por LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA, qualificado nos 

autos em epígrafe contra ato praticado pelo SENHOR SILMAR DE SOUZA 

GONÇALVES - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO, no qual se pretende, em síntese, seja o impetrante 

empossado no cargo de Advogado Municipal. Relata, o impetrante, ter sido 

aprovado em segundo lugar no concurso público para ocupar o cargo 

Profissional de Nível Superior Municipal/Advogado Municipal, tendo o 

impetrado efetuado nomeações em detrimento do concurso, pois em 

11.8.2016, por livre nomeação e exoneração, contratou o Sr. Vladimir de 

Lima Brandão no cargo de Procurador Municipal, conforme Portaria n. 

194/2016 e, ainda, em 18.8.2016, nomeou o Sr. Antônio de Souza Moreno 

no cargo de Assessor Jurídico, por meio da Portaria n. 197/2016. Diz que 

o impetrado reluta em contratar os candidatos aprovados, situação que só 

foi alterada com a nomeação, por ordem judicial, do primeiro colocado, Sr. 

Ricardo Correa Marques, conforme decisão proferida em Mandado de 

Segurança, enfatizando que em 3.1.2017 o Sr. Vladimir de Lima Brandão 

foi mais uma vez nomeado para o cargo de Procurador Municipal, sem 

concurso público, e o que é pior, mesmo tendo sido desaprovado no 

certame, o que, a seu ver, demonstra a intensão da autoridade impetrada 

de favorecer o referido profissional, em flagrante desrespeito aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, eficiência e moralidade que 

norteiam a Administração Pública e em preterição à ordem classificatória 

do concurso. Assim, invocando julgados em favor da argumentação 

exposta na inicial e sustentando a presença dos requisitos necessários à 

obtenção da segurança em sede de liminar, pede a concessão da medida, 

com apoio, ainda, em diversos documentos. A ação foi proposta 

inicialmente em face do Município de Nossa Senhora do Livramento e 

posteriormente emendada com a identificação da autoridade tida como 

coatora a saber: o Sr. Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento 

Silmar de Souza Gonçalves. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, 

da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz ordenará 

“(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente, indispensável é a 

constatação desses dois requisitos para que se obtenha o deferimento do 

pedido liminar em mandado de segurança. Assinale-se, pois, que a 

jurisprudência tem compreendido que apenas os candidatos aprovados 

dentro do número de vagas e da validade do concurso possuem direito 

subjetivo à nomeação e posse, conforme se infere abaixo: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE 

OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. PRECEDENTES. DECISÃO DE 

ORIGEM FUNDAMENTADA EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RE. INCIDÊNCIA DA 
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SÚMULA N. 126/STJ. (...) II - Ainda em relação ao mérito, a jurisprudência 

desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado 

dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o 

direito público subjetivo à nomeação. III - O momento em que a nomeação 

ocorrerá, dentro do prazo de validade do certame, observa juízo de 

oportunidade e conveniência. Neste sentido: RMS 53.898/MS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, 

DJe 21/06/2017; RMS 49.942/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016.” (AgInt no 

AREsp 1161089/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 

14.8.2018, DJe 20.8.2018) - destaquei. “MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO - AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO - ÁREA DE 

ATENDIMENTO – DETRAN – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO 

SUSTENTADA NA CESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – 

VACÂNCIA E NOMEAÇÃO SEM EFEITO – POLO DIVERGENTE DO 

IMPETRANTE - ORDEM DENEGADA. A aprovação em concurso público, 

dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de 

expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Essa 

expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do 

momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há 

contratação de pessoal, de forma precária. Ocorre que a cessão de 

servidores não pode ser entendida como preterição. Ademais, a vacância 

e nomeação sem efeito, para o polo diverso do qual o candidato foi 

aprovado não enseja o direito de nomeação.” (TJMT – 

1008925-92.2017.8.11.0000 – Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, j. 5.4.2018, 

p. DJE 20.4.2018) - destaquei. Assim, não basta estar classificado para 

garantir direito subjetivo à vaga ofertada em concurso público, é 

necessária a aprovação dentro do número de vagas, a ocorrência de 

vacância dentro do prazo de validade do concurso ou, ainda, que tenha 

ocorrido contratação precária, diferente, portanto, do caso do autor, uma 

vez que, apesar de classificado, não alcançou o número de vaga 

ofertada, pois foi classificado em segundo lugar para a única vaga 

prevista no edital e já ocupada pelo primeiro colocado. Aliás, isso é o que 

está estabelecido no próprio edital do concurso no item 16.7, de que: “a 

convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá 

rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de 

aprovação, direito à nomeação imediata. Apesar das vagas existentes, os 

aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, sendo 

lotados nas secretarias a critério da administração.” destaquei Não 

bastasse isso, sobre a alegada contratação precária, cumpre esclarecer 

que o Mandado de Segurança mencionado pelo impetrante na inicial, que 

ensejou a contratação do primeiro colocado e tramitou perante esta vara, 

teve a segurança denegada justamente porque a alegada contratação 

irregular não restou demonstrada, segundo se infere da transcrição “in 

verbis”: “Todavia, os documentos trazidos aos autos pelo impetrado 

comprovam que na realidade não houve nova contratação, mas apenas o 

retorno do servidor Vladimir de Lima Brandão para o seu cargo em 

comissão de Procurador Municipal (Portaria n. 193/2016), bem como a 

remoção do servidor Antônio de Souza Moreno que ocupou interinamente 

o referido cargo às suas funções de Assessor Jurídico (Portarias n. 

171/2013 e n. 193/2016), sendo que ambos os servidores foram 

nomeados para atuar na administração pública antes mesmo da abertura 

de vagas para advogado municipal (11.8.2015 e 3.6.2013), conforme se 

infere também das portarias n. 171/2013, 191/2015, 193/2016, 194/2016 e 

197/2016.” (Processo n. 1003661-25.2016.8.11.0002 – transitada em 

julgado em 3.5.2017) Como se vê, os servidores apontados pelo 

impetrante como contratados precariamente, na realidade, já estavam 

vinculados à administração pública municipal antes do certame e 

retornaram para os seus cargos, não se visualizando, portanto, 

irregularidade na contratação em detrimento do concurso. Desse modo, 

não restando demonstrado de plano o comentado ato ilegal praticado pela 

autoridade coatora, não há que se falar em direito líquido e certo do 

impetrante a ser amparado por este “writ”, sobretudo pelo fato de que o 

pedido esbarra na supremacia do interesse público, inexistindo, pois, o 

requisito do fumus boni iuris. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. 

Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da 

Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações. Em 

seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o 

Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos.
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Vistos. MAIA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP, 

pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, 

propôs o presente Mandado de Segurança em face do Senhor Pregoeiro 

CARLINO AGOSTINHO e do Secretário de Viação e Obras da Prefeitura de 

Várzea Grande LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ambos qualificados, 

objetivando, em síntese, a suspensão do processo licitatório, com a sua 

consequente habilitação para continuar no certame. Relatou ter participado 

do procedimento licitatório de Registro de Preços para contratação de 

empresa capacitada em fornecimento de tubos de concreto para atender à 

Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme condições e 

especificações constantes do Edital de Pregão Presencial n. 005/2017 

(processo 449461/2017), mas ter sido desabilitada do certame sob o 

fundamento de não ter cumprido o item 12.7.2, que exige, para a 

comprovação da qualificação econômico-financeira do candidato, o 

registro na Junta Comercial do balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado do último exercício social. Disse ter recorrido 

administrativamente, sem sucesso, tendo a decisão da primeira autoridade 

impetrada sido ratificada pela segunda autoridade impetrada, salientando 

que o item 12.7.2.4 do edital permite que a comprovação da qualificação 

econômico-financeira se dê de outras formas, tal como a publicação em 

jornal, o que foi feito, e que o art. 3º do Decreto 8.538, de 6.10.2015, 

dispensa a comprovação do balanço patrimonial do último exercício social 

da microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim, afirmando ter 

atendido às exigências contidas no edital e na lei, invocou a presença do 

fumus boni iuris, assim como a do periculum in mora, este verificado na 

lesão grave e no prejuízo irreparável que poderia sofrer no caso de não 

poder continuar no processo licitatório, pugnando pela concessão da 

medida liminar sem audiência dos impetrados. A inicial veio acompanhada 

de diversos documentos. A liminar foi indeferida. O Município e Várzea 

Grande, na condição de ente público ao qual pertencem as autoridades 

coatoras, prestou informações nos autos, esclarecendo que não houve 

ato arbitrário ou ilegal a ensejar o direito líquido e certo sustentando pela 

impetrante, enfatizando a empresa só foi desabilitada porque deixou de 

apresentar o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, conforme previa o item 12.7.2, do 

instrumento convocatório. Argumentou que, além da previsão 

convocatória, a Lei Complementar n. 123/06 não dispensou as 

microempresas e empresas de pequeno porte da apresentação de 

qualquer documento de habilitação previsto na Lei Geral de Licitações e 

nos diplomas do pregão (Lei n. 10.520/02), de modo que inabilitação da 

impetrante se deu de acordo com o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, conforme inúmeros julgados transcritos. Por essa razão, 

pugnou pela denegação da segurança, ante a ausência de atos capazes 

de ensejar violação a direito líquido e certo da impetrante. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público foi contrário à concessão da segurança. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

cabendo assinalar que o cerne da matéria trazida à apreciação judicial 

reside na análise acerca da apontada ilegalidade na inabilitação da 

impetrante em razão da não apresentação do Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do último exercício social, devidamente 

registrado na Junta Comercial, conforme previa o item 12.7.2, do ato 

convocatório. Como já mencionado na decisão que indeferiu o pleito 

liminar, verifica-se do item 12, que trata acerca “Dos Documentos para 

Habilitação”, e, em seguida, do item 12.7, que cuida da “Qualificação 

Econômico-financeira”, que dentre os documentos exigidos para a 

habilitação está o do item 12.7.2 “in verbis”: “Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos da lei, 

devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes 
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ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta.” Mais adiante, no item 12.7.2.4 do edital, que trata das formas 

de apresentação dos documentos, balanço patrimonial e da demonstração 

de resultado do último exercício social, está expressamente previsto que 

os referidos documentos devem, comprovadamente, estar registrados na 

Junta Comercial (item 12.7.2), assim descrito: 1) o registro no órgão 

competente e a apresentação desses documentos, devidamente 

registrados, 2) mediante a publicação em Diário Oficial, em Jornal ou por 

cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, ou seja, uma exigência não substituiu ou excluiu a 

outra, pois nesse item está regulamentado os meios pelos quais o Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social poderia 

ser apresentado. Nesse passo, não merece guarida a alegação da 

impetrante de que o referido item oferta alternativas para se comprovar a 

qualificação econômico-financeiras, tendo, por isso, optado pela 

publicação em jornal sem o devido registro na Junta Comercial. Outrossim, 

é de esclarecer, ainda, quanto ao disposto no art. 3º do Decreto 8.538, de 

6.10.2015, que diz não ser exigido da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

social quando se estiver diante de habilitação em licitações para o 

fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, 

que o decreto em questão regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para essa categoria de empresas nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras “no âmbito da 

administração pública federal”, realidade distinta, portanto, da que ora se 

analisa. O artigo 12 do referido decreto, devidamente reproduzido pela 

própria impetrante, não deixa dúvidas a esse respeito: “Art. 12. Aplica-se 

o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras 

realizadas por órgãos e entidades públicas com recursos federais por 

meio de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 

5.504, de 5 de agosto de 2005, ou quando for utilizado o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas, conforme disposto na Lei nº 

12.462, de 2011.” (destaquei) Ora, é de se ponderar que a impetrante 

consentiu em participar do certame aceitando, portanto, as regras nele 

previstas, assim apresentando documentos sem questionar as imposições 

contidas no edital e só se insurgindo contra a exigência de apresentação 

do balanço e da demonstração do último exercício social quando foi 

desabilitada, não manifestando qualquer insatisfação antes disso, 

tampouco alegando excesso de rigor por parte da Administração Pública, 

restringindo-se às afirmações, que se viram infundadas, de que cumpriu o 

edital e de que está desobrigada por lei a apresentar os documentos que 

lhe foram exigidos com registro. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que 

a desabilitação da impetrante na concorrência se deu dentro dos limites do 

edital e da própria lei, uma vez que não cumpriu com a exigência de 

registro dos documentos perante a Junta Comercial. Cabe assinalar, por 

fim, que a interpretação das regras do edital em favor de um ou de outro 

concorrente não compete ao Judiciário, a quem cumpre apenas o dever de 

analisar a legalidade ou não do ato tido como ilegal. Nesse sentido vem 

sinalizando a jurisprudência in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS 

(MASCULINAS E FEMININAS) E DAS UNIDADES DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREGOEIRO QUE 

REALIZOU DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAR OS ATESTADOS DE 

CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELAS LICITANTES – 

POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE 

POR APRESENTAR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO 

PELO DIRETOR DA CADEIA DE SINOP/MT – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO 

DIRIMIDA ADMINISTRATIVAMENTE QUE APONTOU O SETOR CORRETO 

PARA EXPEDIÇÃO - PRETENSÃO DE DISCUTIR AS REGRAS DO EDITAL E 

O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO EM SEDE 

MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 

DENEGADA. Não cabe ao Judiciário interpretar as regras do Edital em 

favor de nenhum concorrente, apenas analisar a legalidade ou não do ato 

que inabilitou a impetrante. Por outro lado, é evidente que o inconformismo 

com sua inabilitação prescinde, ainda, de dilação probatória, pois, se de 

um lado a impetrante alega regularidade na documentação apresentada, 

por outro a própria Administração admite a realização de diligências, que, 

ao final, atestam que o documento apresentado pela impetrante não é 

válido, ou seja, os fatos são controversos, o que não autoriza a 

discussão pela via mandamental.” (TJMT - MS 24720/2016 – Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. 

Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 16.9.2016, p. DJE 22.9.2016) Desta feita, 

restando demonstrado nos autos que a desabilitação da impetrante no 

pregão ocorreu por violação às exigências previstas no edital não há se 

falar em direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, não 

cabendo a este juízo interpretar os termos do edital de forma favorável a 

qualquer dos concorrentes, sobretudo quando as regras são claras, como 

no presente caso, como visto acima. Diante do exposto, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Maia Indústria de Artefatos de Cimento Eireli - 

EPP contra ato praticado pelo Pregoeiro Carlino Agostinho e pelo 

Secretário Municipal de Viação de Obras de Várzea Grande Luiz Celso 

Morais de Oliveira, declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.
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Vistos. MAIA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP, 

pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, 

propôs o presente Mandado de Segurança em face do Senhor Pregoeiro 

CARLINO AGOSTINHO e do Secretário de Viação e Obras da Prefeitura de 

Várzea Grande LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, ambos qualificados, 

objetivando, em síntese, a suspensão do processo licitatório, com a sua 

consequente habilitação para continuar no certame. Relatou ter participado 

do procedimento licitatório de Registro de Preços para contratação de 

empresa capacitada em fornecimento de tubos de concreto para atender à 

Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme condições e 

especificações constantes do Edital de Pregão Presencial n. 005/2017 

(processo 449461/2017), mas ter sido desabilitada do certame sob o 

fundamento de não ter cumprido o item 12.7.2, que exige, para a 

comprovação da qualificação econômico-financeira do candidato, o 

registro na Junta Comercial do balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado do último exercício social. Disse ter recorrido 

administrativamente, sem sucesso, tendo a decisão da primeira autoridade 

impetrada sido ratificada pela segunda autoridade impetrada, salientando 

que o item 12.7.2.4 do edital permite que a comprovação da qualificação 

econômico-financeira se dê de outras formas, tal como a publicação em 

jornal, o que foi feito, e que o art. 3º do Decreto 8.538, de 6.10.2015, 

dispensa a comprovação do balanço patrimonial do último exercício social 

da microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim, afirmando ter 

atendido às exigências contidas no edital e na lei, invocou a presença do 

fumus boni iuris, assim como a do periculum in mora, este verificado na 

lesão grave e no prejuízo irreparável que poderia sofrer no caso de não 

poder continuar no processo licitatório, pugnando pela concessão da 

medida liminar sem audiência dos impetrados. A inicial veio acompanhada 

de diversos documentos. A liminar foi indeferida. O Município e Várzea 

Grande, na condição de ente público ao qual pertencem as autoridades 

coatoras, prestou informações nos autos, esclarecendo que não houve 

ato arbitrário ou ilegal a ensejar o direito líquido e certo sustentando pela 

impetrante, enfatizando a empresa só foi desabilitada porque deixou de 

apresentar o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, conforme previa o item 12.7.2, do 

instrumento convocatório. Argumentou que, além da previsão 

convocatória, a Lei Complementar n. 123/06 não dispensou as 
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microempresas e empresas de pequeno porte da apresentação de 

qualquer documento de habilitação previsto na Lei Geral de Licitações e 

nos diplomas do pregão (Lei n. 10.520/02), de modo que inabilitação da 

impetrante se deu de acordo com o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, conforme inúmeros julgados transcritos. Por essa razão, 

pugnou pela denegação da segurança, ante a ausência de atos capazes 

de ensejar violação a direito líquido e certo da impetrante. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público foi contrário à concessão da segurança. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

cabendo assinalar que o cerne da matéria trazida à apreciação judicial 

reside na análise acerca da apontada ilegalidade na inabilitação da 

impetrante em razão da não apresentação do Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do último exercício social, devidamente 

registrado na Junta Comercial, conforme previa o item 12.7.2, do ato 

convocatório. Como já mencionado na decisão que indeferiu o pleito 

liminar, verifica-se do item 12, que trata acerca “Dos Documentos para 

Habilitação”, e, em seguida, do item 12.7, que cuida da “Qualificação 

Econômico-financeira”, que dentre os documentos exigidos para a 

habilitação está o do item 12.7.2 “in verbis”: “Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos da lei, 

devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa 

situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta.” Mais adiante, no item 12.7.2.4 do edital, que trata das formas 

de apresentação dos documentos, balanço patrimonial e da demonstração 

de resultado do último exercício social, está expressamente previsto que 

os referidos documentos devem, comprovadamente, estar registrados na 

Junta Comercial (item 12.7.2), assim descrito: 1) o registro no órgão 

competente e a apresentação desses documentos, devidamente 

registrados, 2) mediante a publicação em Diário Oficial, em Jornal ou por 

cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, ou seja, uma exigência não substituiu ou excluiu a 

outra, pois nesse item está regulamentado os meios pelos quais o Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social poderia 

ser apresentado. Nesse passo, não merece guarida a alegação da 

impetrante de que o referido item oferta alternativas para se comprovar a 

qualificação econômico-financeiras, tendo, por isso, optado pela 

publicação em jornal sem o devido registro na Junta Comercial. Outrossim, 

é de esclarecer, ainda, quanto ao disposto no art. 3º do Decreto 8.538, de 

6.10.2015, que diz não ser exigido da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

social quando se estiver diante de habilitação em licitações para o 

fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, 

que o decreto em questão regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para essa categoria de empresas nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras “no âmbito da 

administração pública federal”, realidade distinta, portanto, da que ora se 

analisa. O artigo 12 do referido decreto, devidamente reproduzido pela 

própria impetrante, não deixa dúvidas a esse respeito: “Art. 12. Aplica-se 

o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e obras 

realizadas por órgãos e entidades públicas com recursos federais por 

meio de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 

5.504, de 5 de agosto de 2005, ou quando for utilizado o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas, conforme disposto na Lei nº 

12.462, de 2011.” (destaquei) Ora, é de se ponderar que a impetrante 

consentiu em participar do certame aceitando, portanto, as regras nele 

previstas, assim apresentando documentos sem questionar as imposições 

contidas no edital e só se insurgindo contra a exigência de apresentação 

do balanço e da demonstração do último exercício social quando foi 

desabilitada, não manifestando qualquer insatisfação antes disso, 

tampouco alegando excesso de rigor por parte da Administração Pública, 

restringindo-se às afirmações, que se viram infundadas, de que cumpriu o 

edital e de que está desobrigada por lei a apresentar os documentos que 

lhe foram exigidos com registro. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que 

a desabilitação da impetrante na concorrência se deu dentro dos limites do 

edital e da própria lei, uma vez que não cumpriu com a exigência de 

registro dos documentos perante a Junta Comercial. Cabe assinalar, por 

fim, que a interpretação das regras do edital em favor de um ou de outro 

concorrente não compete ao Judiciário, a quem cumpre apenas o dever de 

analisar a legalidade ou não do ato tido como ilegal. Nesse sentido vem 

sinalizando a jurisprudência in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 

ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS 

(MASCULINAS E FEMININAS) E DAS UNIDADES DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREGOEIRO QUE 

REALIZOU DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAR OS ATESTADOS DE 

CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELAS LICITANTES – 

POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE 

POR APRESENTAR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ASSINADO 

PELO DIRETOR DA CADEIA DE SINOP/MT – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO 

DIRIMIDA ADMINISTRATIVAMENTE QUE APONTOU O SETOR CORRETO 

PARA EXPEDIÇÃO - PRETENSÃO DE DISCUTIR AS REGRAS DO EDITAL E 

O INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO EM SEDE 

MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 

DENEGADA. Não cabe ao Judiciário interpretar as regras do Edital em 

favor de nenhum concorrente, apenas analisar a legalidade ou não do ato 

que inabilitou a impetrante. Por outro lado, é evidente que o inconformismo 

com sua inabilitação prescinde, ainda, de dilação probatória, pois, se de 

um lado a impetrante alega regularidade na documentação apresentada, 

por outro a própria Administração admite a realização de diligências, que, 

ao final, atestam que o documento apresentado pela impetrante não é 

válido, ou seja, os fatos são controversos, o que não autoriza a 

discussão pela via mandamental.” (TJMT - MS 24720/2016 – Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. 

Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 16.9.2016, p. DJE 22.9.2016) Desta feita, 

restando demonstrado nos autos que a desabilitação da impetrante no 

pregão ocorreu por violação às exigências previstas no edital não há se 

falar em direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, não 

cabendo a este juízo interpretar os termos do edital de forma favorável a 

qualquer dos concorrentes, sobretudo quando as regras são claras, como 

no presente caso, como visto acima. Diante do exposto, denego a 

segurança, julgando improcedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Maia Indústria de Artefatos de Cimento Eireli - 

EPP contra ato praticado pelo Pregoeiro Carlino Agostinho e pelo 

Secretário Municipal de Viação de Obras de Várzea Grande Luiz Celso 

Morais de Oliveira, declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003271-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (RÉU)

 

Autos n. 1003271-21.2017.811.0002 – PJE Ação Civil de Ressarcimento 

de Dano ao Erário Requerente: Ministério Público Estadual Requerida: 

Márcia Auxiliadora de Campos Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO ingressou com a Ação Civil de Ressarcimento de Dano 

ao Erário em face de MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS, devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, que a demandada estaria 

recebendo salário dos cofres públicos municipais sem a devida 

contraprestação de serviço e que acumulava 4 (quatro) cargos efetivos 

de forma concomitante, o primeiro deles na Universidade Federal de Mato 

Grosso, a partir de 16.5.1984, na condição de Farmacêutica Bioquímica 

lotada no Hospital Universitário Júlio Müller, com carga semanal de 40 

horas; depois, em 1.8.1988 foi nomeada, sem concurso, pela Secretaria 

Municipal de Várzea Grande, no cargo de Farmacêutica Bioquímica, vindo 

a ser aprovada em concurso público em 4.9.1993 e a tomar posse em 

caráter efetivo, com 30 horas semanais; em 2.1.1989 foi contratada pelo 

Município de Cuiabá para exercer o cargo de Farmacêutica, vindo a tomar 
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posse em caráter efetivo, por ter sido aprovada em concurso público em 

13.12.1990; até que em 2.10.1995 foi nomeada em caráter efetivo no 

cargo de Farmacêutica Bioquímica pelo Estado de Mato Grosso, tendo 

pedido exoneração em 11.1.2000 e exercido o cargo comissionado na 

Assessoria Especial da Secretaria Estadual de Saúde no ano de 2003, de 

janeiro a outubro. Argumenta que a requerida passou a acumular 

indevidamente três cargos públicos, pois quando já exercia o cargo no 

Hospital Universitário e no Município de Várzea Grande foi contratada para 

exercer função no Município de Cuiabá, a partir de 2.1.89 até a presente 

data, vindo a acumular o quarto cargo de 2.10.1995 a 11.1.2000 e de 

1.1.2003 a 31.10.2003, tendo trabalhado em apenas um deles por um 

longo período. Invoca a impossibilidade de acumulação remunerada de 

cargos, com base no art. 37, XVI, da Constituição Federal, além da 

violação do art. 105, I, e do art. 130 da Lei Municipal 1.164/91, e pede, em 

sede cautelar, o deferimento liminar da medida de indisponibilidade de 

bens, e no final a condenação da ré na obrigação de restituir ao ente 

público municipal o valor de R$ 236.075,54 (duzentos e trinta e seis mil, 

setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Junta documentos. 

A medida cautelar foi deferida liminarmente. Notificada para oferecer 

manifestação escrita, nos termos do disposto no art. 17, § 7º, da Lei 

Federal 8.429/92 (fls. 245-261), a demandada vem a juízo para dizer que a 

ação não deve ser recebida, por haver grande confusão na ordem dos 

fatos e documentos objetos de prova e inexistir a alegada 

incompatibilidade de horários entre os empregos públicos exercidos em 

Várzea Grande e os períodos de sua cedência, pela UFMT, ao Senado 

Federal, em Brasília, sustentando ser apenas essa a ilicitude apontada na 

petição inicial, apesar das várias irregularidades mencionadas pelo 

Ministério Público. A requerida afirma ter ingressado na UFMT, por meio de 

concurso público, passando a exercer a função de farmacêutica e 

bioquímica desde 16.5.1984 no Hospital Universitário Júlio Muller, com 

carga de 30 (trinta) horas semanais. Diz ter exercido, no Município de 

Cuiabá, o cargo efetivo de Especialista de Saúde, desde 1.7.1985, 

juntando a esse respeito uma declaração de que possui apenas dois 

vínculos ativos no serviço público, além de outras declarações que 

atestam sua regularidade nos serviços. Também afirma ter ingressado no 

serviço público em Várzea Grande, em 1.8.1988, para exercer a função 

de farmacêutica e bioquímica, tendo sido lotada no Pronto-Socorro 

Municipal e ali trabalhado durante longos anos até sua aposentadoria por 

tempo de contribuição, o que se deu em 2016, pela PREVIVAG – Instituto 

de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande. 

Argumenta que quando fora cedida para ocupar cargo de confiança no 

Senado Federal, em Brasília, precisamente em 5.6.1996, mediante Portaria 

GR 490/95 do Gabinete do então Senador da República Júlio Campos, em 

nenhum momento residiu ou trabalhou naquela cidade, tendo 

desempenhado o cargo, durante todo o período, morando normalmente em 

sua cidade, Cuiabá, sem se sujeitar a cumprimento de horário, a exemplo 

de outras pessoas que ocupam cargos de confiança de políticos em 

Brasília, o que lhe permitiu trabalhar normalmente nos seus empregos 

públicos em Cuiabá e em Várzea Grande. Alega serem deficientes as 

provas trazidas pelo Ministério Público, sustenta a compatibilidade dos 

cargos e argumenta, com base na jurisprudência do STJ, que a 

acumulação irregular de cargos não configura, necessariamente, um ato 

de improbidade administrativa, importando verificar se houve efetiva 

prestação dos serviços e de forma satisfatória, sem prejuízo a algum dos 

órgãos envolvidos. Salienta ser indispensável a demonstração do dolo 

praticado. Por fim, pede seja rejeitada a ação, nos termos do § 8º do art. 

17 da Lei 8.429/92, ou que a ordem de bloqueio de bens se limite a um bem 

imóvel. A petição inicial foi deferida. A ré foi citada. Seguiu-se a ordem de 

redução do bloqueio de bens, em atendimento ao pedido da parte 

demandada. Não houve acordo em torno da proposta oferecida pela parte 

autora na audiência de conciliação. A ré apresentou contestação, 

reiterando os argumentos de descabimento da ação. Ao impugnar a peça 

de defesa, o Ministério Público pugna pelo julgamento antecipado do 

mérito, assinalando não haver nos autos prova substancial de que a ré 

tenha deixado de cumprir qualquer carga horária dos cargos em apreço; 

que, com base na documentação juntada, conclui-se que a ré nunca 

residiu em Brasília para exercer o cargo no Gabinete da Primeira 

Secretaria do Senado Federal; que não há prova de que tenha deixado de 

trabalhar no cargo municipal. Pede seja o pedido julgado improcedente. É o 

relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido no mérito quando 

não houver necessidade, como aqui, de produção de outras provas, 

especialmente em razão de a própria parte autora pleitear o julgamento de 

improcedência do pedido. Quando do recebimento da petição inicial, 

registrou-se que a pretensão externada na petição inicial toma por base a 

alegada violação por parte da requerida do disposto no art. 37, XVI, da 

Constituição Federal, que assim estabelece: “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: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 

em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de 

professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos privativos de médico; c) a de dois cargos ou 

empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; (destaquei) Na ocasião de sustentou que, com suporte 

no art. 105 da Lei Municipal 1.164/91, o servidor público pode ser cedido 

para exercício de cargo em comissão, recaindo o ônus da remuneração 

ao órgão ou entidade cessionária, impondo-se observar, ainda, de acordo 

com o art. 130, que o servidor que acumular dois cargos de carreira, 

quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado 

de ambos efetivos, recebendo a remuneração do cargo em comissão, com 

a faculdade de optar pela remuneração, podendo dar-se o afastamento de 

apenas um dos cargos efetivos se houver a compatibilidade de horários, 

conforme parágrafo único do citado artigo. Em torno disso se assinalou na 

decisão primeira que os documentos juntados inicialmente atestam que a 

servidora requerida, na condição de efetiva do Governo Municipal de 

Várzea Grande no cargo de Farmacêutica Bioquímica e também Estadual, 

exerceu outras funções, bem como auferiu remunerações em acúmulo, 

por exemplo, no período de 1.1.2005 a 16.7.2013 perante o Tribunal de 

Contas do Estado ao mesmo tempo em que permaneceu lotada na UFMT, 

tendo, ainda, prestado serviços no Senado Federal entre 17.5.2007 e 

março de 2008 sem, contudo, optar por uma das remunerações, tendo, 

inclusive, exercido cargo de Vereadora do Município de Cuiabá no período 

de 6.6.2008 a 12 de 2008, com incompatibilidade de horários. Conforme se 

vê na decisão de acolhimento da peça primeira, a requerida nada 

esclareceu a respeito dessas graves irregularidades, além de ter 

confirmado a prestação de serviços junto ao Senado Federal, em nada 

rebatendo o descompasso dessa confirmação com o estabelecido no art. 

130 da Lei Municipal 1.164/91, que exige o afastamento de pelo menos um 

dos cargos efetivos. É, contudo, a partir do reconhecimento de ocupação 

do cargo de confiança no Senado Federal, em Brasília-DF, no Gabinete do 

então Senador da República Júlio Campos, a partir de 5.6.199, conforme 

Portaria GR 490/95, porém sem nunca ter residido ou desempenhado seu 

trabalho na cidade de Brasília-DF, desempenhando sua função sem deixar 

a cidade de Cuiabá-MT, que a demandada acaba por esvaziar a acusação 

de prática de ilegalidade formulada pelo Ministério Público, tendo em vista 

que a ausência de prova capaz de derrubar essa afirmação leva à 

conclusão de que, não tendo se transferido de Cuiabá para Brasília, não 

há como desmerecer a prova documental de todo o histórico funcional da 

servidora, que atesta ter ela cumprido as cargas horárias de todos os 

cargos públicos municipais e estaduais exercidos. O órgão autor admite 

inexistir prova substancial de que a ré tenha deixado de cumprir a carga 

horária de cada uma dos cargos, sendo eles o de Farmacêutica 

Bioquímica no Hospital Universitário Júlio Müller, primeiro com 40 horas e 

depois 30 horas semanais, desde 16.5.84 até a presente data; 

Farmacêutica Bioquímica lotada no Laboratório do Pronto-Socorro 

Municipal de Várzea Grande, com carga horária de 30 horas, nomeada 

sem concurso em 1.8.88, aprovada em concurso público, efetivada em 

4.9.1993 e aposentada por tempo de contribuição em 1.8.2016; 

Farmacêutica Bioquímica no Estado de Mato Grosso, nomeada em 2.10.95, 

após aprovação em concurso público, e exonerada a pedido em 

11.1.2000; Cargo Comissionado na Assessoria Especial da Secretaria 

Estadual de Saúde entre janeiro e outubro de 2003. Considerando que a 

pretensão externada na petição inicial é a de ressarcimento de valores 

recebidos supostamente indevidos por conta do acúmulo de 

cargos/funções, impunha-se a prova cabal do prejuízo ao erário municipal 

com o afastamento da servidora ré, que, no entanto, não resulta produzida 

nos autos, tendo o autor chamado atenção para o fato de as mesmas 

supostas ilegalidades já terem sido objeto de investigação pelo Ministério 

Público Federal, por conta do cargo na UFMT, que concluiu pela ocorrência 

da prescrição do ato de improbidade administrativa e pela comprovação de 

que a servidora realmente trabalhou no exercício dos cargos, ainda eu em 
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desvio de função, ou seja, no Estado do Senador, seu irmão, ao qual 

estava prestando as funções de Assistente Parlamentar. É de se destacar 

que, de fato, embora o conteúdo da peça inaugural desta ação descreva 

postura típica de improbidade administrativa, não foi essa a conclusão da 

narrativa, pois não se pleiteia, ao final, a condenação da ré em uma das 

hipóteses previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal 8.429/92, mas 

tão somente na restituição do valor supostamente auferido indevidamente 

pelo acúmulo de cargos e funções administrativas, reforçando a tese da 

prévia constatação da prescrição e ficando a depender da comprovação 

do prejuízo ao erário, que, no entanto, não resulta suficientemente 

demonstrado, a ponto de o próprio autor pugnar pelo julgamento de 

improcedência do pedido formulado na petição inicial. Sendo assim, julgo, 

por sentença, improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público na 

Ação Civil de Ressarcimento de Dano ao Erário em face de Márcia 

Auxiliadora de Campos e, assim declaro extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à liberação do bem objeto de constrição judicial decorrente da 

ordem de indisponibilidade dos bens da autora. Sem custas, nem 

honorários, em face da natureza da causa e da condição da parte autora. 

P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 9 de outubro de 2018. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000427-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

GIOVANI BENEDITO RIBEIRO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos. GIOVANI BENEDITO RIBEIRO, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos à Execução” fiscal n. 230939, associada, proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, objetivando, em síntese, a extinção do 

feito por ausência de notificação e também por ausência de fato gerador, 

tendo em vista a inatividade da empresa. Alegou nunca ter recebido 

qualquer notificação acerca do débito inserido na CDA n. 20083982, 

referente aos exercícios de agosto de 2001 a janeiro de 2003 e disse que 

a empresa Giovani B. Ribeiro, CNPJ n. 03.678.180/0001-53, encerrou suas 

atividades em 2000, de modo que os lançamentos são inconstitucionais 

por serem posteriores a essa data, inexistindo, portanto, fato gerador. 

Sustentou ser ilegal a penhora realizada em sua conta por se tratar de 

saldos de verbas de natureza alimentícia (aposentadoria) e de poupança e 

pediu, em tutela de evidência, o desbloqueio de suas contas. Argumentou, 

ainda, ser parte ilegítima para estar no polo passivo da lide, tendo em vista 

não ter praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, sendo 

que o simples inadimplemento não legitima sua responsabilidade como 

corresponsável pelo débito. Finalizou pugnando pela procedência do 

pleito, a fim de que fosse reconhecida a impenhorabilidade das verbas 

bloqueadas, bem como fosse extinta a execução, com a sua exclusão da 

lide. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Em decisão 

primeira, foi determinado o debloqueio das verbas penhoradas. Na 

sequência, o embargante foi intimado para garantir o juízo, tendo decorrido 

em branco o prazo, permanecendo os embargos suspensos por mais de 

dois anos em razão disso. É o relatório. Decido. Segundo prevê o § 1º do 

art. 16, da Lei 6.830/80, não são admissíveis embargos do executado 

antes de garantida a execução. Conforme já relatado, foi dada 

oportunidade ao embargante/executado de garantir o juízo, porém até a 

presente data, depois de decorrido mais de dois anos da decisão que, 

inclusive suspendeu os embargos, isso não ocorreu. Também se verifica 

dos autos executivos que houve penhora de valores em conta corrente do 

executado que, todavia, por se tratar de verbas salariais, foi determinada 

a sua liberação em decisão. Vê-se que os embargos perduram desde 

julho de 2016, sem garantia do juízo, não podendo, assim, aguardar, ad 

eternun, eventual localização de bem do executado para garantia do juízo. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem pautado o 

entendimento no sentido de que os embargos à execução fiscal deverão 

ser rejeitados quando não garantido o juízo, nos termos do § 1º, do art. 16, 

da Lei n. 6.830/80, inclusive em se tratando de beneficiário da justiça 

gratuita, como no presente caso, assim se inferindo dos seguintes 

julgados: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO 

JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE DAS LEIS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando 

a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 

enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. 

Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à 

execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita. 

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo 

fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80. 4. O 3º, inciso VII, da Lei n. 

1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido 

dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de 

natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia 

do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da 

especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre 

a Lei n. 1.060/50. Recurso especial improvido. (REsp 1437078/RS – 

Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 25.3.2014, p. DJe 

31.3.2014 - destaquei) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. SÚMULA 283 STF. 1. O 

art. 736 do CPC/1973 não se refere ao conhecimento de embargos do 

devedor, no caso de ser insuficiente a garantia do juízo, razão pela qual 

não serve à impugnação do acórdão recorrido, cuja conclusão resulta do 

art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980. 2. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice na Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno não provido. 

(STJ, T1 -Primeira Turma, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.132 - DF 

(2014/0084104-5), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. j. 28.3.2017, DJe 4.5.2017). 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA 

DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. IRRISORIEDADE. REEXAME DE 

PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme decidido pela Primeira 

Seção do STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia 

(art. 543-C do CPC/1973), "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" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, DJe 31/5/2013). Tal entendimento persiste após a 

entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015. 2. In casu, o Tribunal a quo 

atestou que o valor penhorado é irrisório, pois "corresponde a 

aproximadamente 1% do valor do débito" (fl. 576), situação que não pode 

ser equiparada à de garantia insuficiente. Desse modo, rever o 

consignado pelo Tribunal de origem requer necessariamente revolvimento 

do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ). 3. Recurso parcialmente 

conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ – REsp. 1.663.742/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 16.6.2017 – destaquei). A jurisprudência 

mato-grossense, nessa mesma linha de raciocínio, assim tem se 

posicionado: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO 

– BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 

DAS LEIS - REJEIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É pressuposto de 

admissibilidade dos embargos à execução fiscal a existência de garantia 

integral do Juízo, conforme disposto no art. 16, § 1º, da Lei nº. 6.830/1980, 

devendo tal se dar por meio de constrição judicial de bens do executado, 

pela penhora ou depósito, não se aplicando, nesse ponto, as disposições 

do artigo 736 do CPC/73. O artigo 3º, VII, da Lei n. 1.060/50, a determinar 

que os beneficiários da justiça gratuita ficam isentos dos depósitos 

previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e 

demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório, não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois, em 

conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de 

Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50.” (Ap 

133026/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.3.2017, p. no DJE 29.3.2017 - 

destaquei) “PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO 

PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – 

DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E 

DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO 

PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o art. 16, § 

1º, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes 

de garantida a execução; in casu, não há ilegalidade, ou ausência de 
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fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução 

Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo. A apreciação das 

matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, 

porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao 

Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e 

supressão de instância. No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido 

de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em 

negativa à jurisdição.” (TJMT – 1001477-68.2017.8.11.0000 – PJE – Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2018, DJe 

17.4.2018 – destaquei). “AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO 

– EXIGÊNCIA DA LEI ESPECIAL Nº 6.830/80 – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a regra inserta no § 1º, do art. 

16, da Lei nº 6.830/80, a garantia do juízo é condição sine qua non para a 

admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Diante disso, nada há o 

que modificar na decisão, pois não se pode prosseguir no julgamento dos 

embargos, analisando as demais questões, enquanto não completada a 

garantia. (TJMT - AgR 46637/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2017, p. no DJE 

23.1.2018 - destaquei) Como se observa das transcrições acima, a 

garantia do juízo é situação sine qua non para a admissibilidade dos 

embargos. Logo, não tendo o embargante se desincumbido desse ônus na 

oportunidade que lhe foi dada, impõe-se a extinção do feito por ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Diante do exposto, com fulcro no § 1º, do art. 16, da Lei 

6.830/80, declaro extinto os presentes embargos sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa. Suspendo, porém, a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC), que ora defiro. Transitada em julgado, traslade-se 

cópia da sentença para os autos executivos, arquivando-se, em seguida, 

este processo. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001477-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VÁRZEA 

GRANDE, entidade representativa sem fins lucrativos, devidamente 

qualificada nos autos, impetrou Mandado de Segurança contra ato 

praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, qualificado, objetivando, em 

síntese, a expedição do alvará de funcionamento aos comerciantes não 

condicionada ao pagamento das taxas de IPTU e Guia de Licenciamento 

Ambiental. Relatou que a autoridade coatora estaria condicionando a 

emissão do Alvará de Funcionamento do ano 2018 ao pagamento de taxas 

de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental, recusando-se expedir 

alvarás em favor dos associados, em flagrante ofensa a direito líquido e 

certo, sobretudo pelo fato de que a autoridade coatora possui outros 

meios legais para a cobrança dos tributos. Por essa razão e, ainda, com 

suporte em dois julgados tidos como amparadores de sua pretensão, bem 

como no art. 170 da CF, e nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, requereu 

fosse concedida liminarmente a segurança, determinando à autoridade 

coatora que expedisse o alvará de funcionamento para o ano de 2018, 

independentemente do pagamento prévio de IPTU e da Guia de 

Licenciamento Ambiental. A inicial veio instruída com vários documentos. A 

liminar foi deferida. A Fazenda Pública do Município de Várzea Grande 

prestou informações, informando, inicialmente, o cumprimento da liminar, 

bem como alegando a inadequação da via eleita por ausência de prova 

pré-constituída do direito pleiteado. No mérito, alegou não ter praticado ato 

ilegal ou arbitrário, pois agiu em conformidade com o disposto no Decreto 

n. 036/1997, de que o requerimento de expedição de alvará deveria vir 

acompanhado da comprovação do pagamento do IPTU, sendo que a 

referida norma só foi revogada em março deste ano e, portanto, estava 

vigente quando de sua aplicação pela administração pública municipal. 

Finalizou pugnando pela denegação da segurança. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público foi favorável à concessão do writ. É o 

relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, com a análise acerca da preliminar 

sustentada pelo impetrado, consistente na inadequação da via eleita, 

cabendo assinalar que suas alegações se confundem com o próprio 

mérito do mandamus, vez que dizem respeito à existência ou não de 

violação a direito líquido e certo a ser sanada no writ. Quanto ao mérito 

propriamente dito, mais especificamente no que se refere à relatada 

recusa da autoridade coatora na expedição de alvarás de funcionamento 

e localização, condicionando-a ao pagamento de taxas de IPTU e de Guia 

de Licenciamento Ambiental, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal adotou posicionamento que veda medidas restritivas à atividade 

do contribuinte, em especial providências coativas que dificultem ou 

impeçam o desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio do 

livre exercício de sua atividade econômica, segundo se infere do teor das 

Súmulas 547 e 70 in verbis: “Não é lícito à autoridade proibir que o 

contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas 

alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” “É inadmissível 

interdição de estabelecimento como meio coercitivos para cobrança de 

tributo.” O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo sentido, tendo 

adotado o posicionado de que a Administração Pública dispõe de meios 

próprios para a cobrança de seus créditos, não podendo condicionar a 

emissão de alvarás de funcionamento ao pagamento de taxas ou débitos 

ficais, sob pena de ofensa a direito líquido e certo do contribuinte, 

conforme atestam os seguintes arestos: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS 

MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 e 547 DO STF - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.1. A Administração 

Pública não pode condicionar a expedição de alvará de localização e 

funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o 

exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que 

possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos. 2. 

Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, ambas do Supremo Tribunal 

Federal.” (TJMT - ReeNec 94049/2012 – Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 1.10.2013, p. no DJE 

16.10.2014) “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DIREITO “TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – 

EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - 

RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal deve 

seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento 

da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, 

consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do 

tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, 

acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, 

constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio 

legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer 

forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta 

cobrança.” (TJMT – ReeNec 53867/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 

23.2.2015 - destaquei). Vê-se, portanto, que a matéria em exame está 

amparada por regra constitucional do livre exercício de atividade 

econômica. Assim, sendo a liberação da emissão de alvarás de 

funcionamento imprescindível para o pleno exercício das atividades 

laborativas dos associados da impetrante, nenhuma dúvida resta de que 

houve violação de direito líquido e certo a ser amparado no writ. Além do 

que, o fisco possui meios de cobrança de tributos adequados, não 

podendo extrapolar os limites legais e, assim, prejudicar o particular no 

exercício regular de sua empresa. Diante do exposto, concedo a 

segurança, julgando procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado pela Associação Comercial e Empresarial de Várzea 

Grande – ACIVAG contra ato praticado pelo Secretário de Fazenda do 

Município de Várzea Grande, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, a fim de 

determinar que este emita os alvarás de funcionamento do ano de 2018, 

independentemente do pagamento prévio de IPTU e da Guia de 

Licenciamento Ambiental, confirmando, assim, a liminar já concedida, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 540 de 586



como declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado 

nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, 

com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008851-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Como bem argumentado pela Desembargadora Relatora no Agravo 

n. 1002359-93.2018, o objeto da Ação Originária do referido recurso (n. 

28543-79.2015.811.0042 (Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c 

Reintegração))[1], cuja sentença julgou improcedente o pedido do autor, 

mantendo a exclusão deste das fileiras da PM/MT, abrange o objeto da 

presente demanda, caracterizando, assim, o instituto da continência 

prevista no art. 56, do CPC. Assim, com fulcro no art. 10, do CPC, 

determino sejam as partes intimadas a esse respeito, com prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. [1] http://jurisprudencia.tjmt.jus.br/

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002629-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO (ADVOGADO(A))

JACINTO GREGORIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cumpra-se todo o ordenado na sentença, remetendo-se os autos 

à instância superior para os devidos fins. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005648-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (EXEQUENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos, Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor para pagamento dos valores acrescidos de juros e correção 

monetária até a data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no 

§3º, incisos I e II, do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades 

legais (art. 100, da Constituição Federal). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006469-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARLENE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos, Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor para pagamento dos valores acrescidos de juros e correção 

monetária até a data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no 

§3º, incisos I e II, do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades 

legais (art. 100, da Constituição Federal). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004377-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUMMINS BRASIL LIMITADA (EMBARGANTE)

LUIZ TADASHI YAMASHITA (EMBARGANTE)

CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA 

(EMBARGANTE)

RICARDO CHUAHY (EMBARGANTE)

MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que há 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), e 

considerando a inexistência de questão processual a ser enfrentada, com 

fulcro no art. 357 do CPC, dou por saneado o feito e defiro as provas 

pleiteadas, sobretudo a oral, fixando, como ponto controvertido, a 

ilegitimidade passiva dos corresponsáveis tributários, bem como o 

pagamento integral do débito constante da Certidão de Dívida Ativa. Em 

virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da CDA, cabem 

aos sócios o ônus de demonstrar que não incorreram nas hipóteses do 

art. 135 do CTN, bem como o efetivo pagamento integral do débito 

tributário, lembrando que na impugnação aos embargos a embargada 

reconheceu o pagamento parcial do imposto, concluindo que a Notificação 

de Lançamento n. 297662/53/59/2010 de R$ 20.012,31(vinte mil, doze 

reais e trinta e um centavos) será revisada para R$ 4.728,54 (quatro mil, 

setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de novembro de 

2018, às 15h, devendo comparecer as partes e seus prepostos 

devidamente acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 

nos moldes previstos no art. 450 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000427-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000427-98.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 10 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ROBSON NUNES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001489-76.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ROBSON NUNES VIEIRA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 10 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002018-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ELIZANGELA LEITE DA SILVA MACEDO, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 26.4.2012, 

exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, conforme 

documentos juntados aos autos. Diz que pelo tempo de serviço que já 

possui deveria ter sido enquadrada no nível 2, classe C, com salário de R$ 

2.043,85, conforme Lei Complementar n. 4.093/2015, tendo em vista 

possuir tempo de serviço suficiente e ter concluído nível superior e 

especialização, conforme documentos anexos. Alega que a omissão do 

réu lhe causado perda salarial, já que seu salário vem sendo pago a 

menor desde 2015, pugnando pela condenação do réu a proceder ao seu 

enquadramento, com o consequente pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. Argumenta, ainda, que deveria ter sido beneficiada com 

o auxílio família até abril de 2015, pois o seu salário durante esse período 

se enquadrava no RGPS, nos termos do art. 15-B, da Lei n. 2.410/2001. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, o réu se 

insurge apenas contra o pretendido salário família, alegando ser parte 

ilegítima para compor o polo passivo nesse ponto, já que o referido auxílio 

é de responsabilidade do PREVIVAG. Na sequência, o referido instituto foi 

incluído na lide, por ordem judicial, cuja defesa aportou aos autos a pg. 

21-PDF, na qual se consignou a alegação de que a autora já vem 

recebendo o benefício desde 19.4.2014 e 20.1.2015, tendo o réu pugnado 

pela improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de ser elevada para o nível 2, 

classe C, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, bem 

como de receber o auxílio família tido como não pago pelos réus. Sobre o 

primeiro pedido, cumpre assinalar que o invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II – 

Técnico em Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em 

ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de 

graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

mestrado ou doutorado na área de atuação. Desse modo, só há falar em 

promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação 

profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas 

de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos 

referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, no caso dos 

autos, deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 

3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a 

Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora 

provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo 

assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. 
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Como se vê, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de 

três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério 

público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção 

deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, 

todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do 

requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), a 

fim de aferir se a autora, de fato, faz jus à elevação para o nível 2, classe 

C, na forma pretendida. Segundo se infere da vida funcional da servidora, 

esta ingressou no serviço público em 26.4.2012, de modo que em 

26.4.2015 passou a ter direito de ser elevada para o nível 2, exatamente 

como pretendido, o que não foi realizado pelo réu, pois no referido 

documento consta a informação de que ela atualmente ocupa o nível 1, 

classe A. Por outro lado, não faz ela jus à progressão para a classe C, 

pois, embora tenha concluído nível superior e especialização em Educação 

Infantil e Especial, ela não conta com tempo suficiente em cada classe 

como exige o art. 21, da Lei 4.007/2014, de modo que deverá ser elevada 
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apenas para a classe B, a partir de 26.4.2015. Quanto ao salário família, 

verifica-se que o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores Municipais de Várzea Grande reconhece que a autora tinha 

direito ao referido benefício por conta dos filhos menores Sérgio Augusto 

Leite Macedo e Elizandra Leite Macedo, esclarecendo, porém, que as 

mensalidades já vinham sendo pagas à servidora desde 10.9.2014 e 

20.1.2015 e faz prova disso por meio da relação de beneficiário de 2015 

(pg. 11), na qual está incluído o nome da autora como segurada e de seus 

filhos como beneficiários. Por outro lado, a autora não logrou êxito em 

desconstituir tal prova, na medida em que juntou aos autos apenas alguns 

holerites de 2016, ou seja, de período posterior à data limite pretendida 

(abril de 2015), deixando, assim, de comprovar fato constitutivo do seu 

direito ao benefício pretendido. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o 

Município de Várzea Grande a enquadrar a servidora no nível 2, classe B 

a partir de 26.4.2015, bem como ao pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos da promoção a que faz jus e seus reflexos, nos 

moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito obtido, considerando a natureza 

e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a 

verba ser suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, 

porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por 

ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZETE APARECIDA DOS SANTOS DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias dos contratos 

com administração pública municipal no período relatado na inicial. 

Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Vistos, R. F. F. M. D. S., representado por sua genitora Alessandra Freire 

Veras Silva e R. M. M. D. S., representada por sua genitora Janaina 

Martinez da Silva, ambos qualificados nos autos, propuseram “Ação de 

Reconhecimento da Qualidade de Segurado c/c Pedido de Concessão de 

Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, Autarquia Federal, pleiteando o reconhecimento da qualidade de 

segurado, bem como a concessão de pensão em decorrência da morte do 

seu genitor Sr. Renifer Marques da Silva, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, demonstrando que requereram junto 

ao INSS a implantação do benefício, porém lhe foi negado, sob o 

argumento de que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em 

vista que a cessão da última contribuição deu-se em 11/2006 (mês/ano), 

tendo sido mantido a qualidade de segurado até 30/11/2007, ou seja, 12 

meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu 

após a perda da qualidade do segurado”. Pugnam, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

óbito. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o réu 

contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários advocatícios conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, 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. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pedido. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos 

da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois 

deste; do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por 

último, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, os autores são filhos do falecido, 

segundo se infere das certidões de nascimentos (pág. 3 – Id. 3305394 e 

pág. 2 – Id. 3305458), presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. Inquestionável também é a qualidade de segurado do falecido, 

pois, foi devidamente reconhecida pelo juízo da 2º Vara do Trabalho de 

Várzea Grande, em sentença proferida em 1.7.2015 (págs. 11-16 – Id. 

3305362), bem como transitada em julgado em 17.8.2015, conforme 

c o n s u l t a  n o  s i t e 

https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProces

so.seam?p_num_pje=127813&p_grau_pje=1&dt_autuacao=&cid=435843, 

concluindo-se disso que a sua qualidade de segurado. Portanto, nenhum 

óbice existe ao deferimento do pedido aposto na inicial, conforme 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. FILHA. MENOR INCAPAZ À ÉPOCA DO ÓBITO. 

ARTIGOS 74 A 79 E 103 DA LEI 8.213/91. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. 

PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. INCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A pensão por morte é 

regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do 

princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 

79 da Lei nº 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos 

dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. 2- Pretende a 

autora o recebimento dos valores da pensão por morte referente ao 

benefício NB 153.276.755-0 desde a morte de sua genitora, em 

13/07/1997, sem a incidência de prescrição. (...) 4- Igualmente, 

comprovada a qualidade da parte autora como dependente da segurada, 

posto que era filha menor de 21 anos, já que nascera em 15/08/1990 (fl. 

10). (...). ” (TRF3 – Sétima Turma – AP 00003803320114036106 SP, 

Desem. Federal Carlos Delgado, j. 24.9.2018, p. e-DJF3 2.10.2018). 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE 
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DE SEGURADO INCONTROVERSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICCA DA 

GENITORA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 2 A pensão por morte 

é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer 

e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do 

óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente 

econômico (a) do (a) requerente. 3. Qualidade de segurado obrigatório 

incontroversa, pois na ocasião do falecimento, o instituidor estava com 

vínculo de emprego ativo (fls. 12.16 e 81). 4. O STJ consolidou o 

entendimento de que não se exige início de prova material para a 

comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, para 

fins de obtenção do benefício de pensão por morte, podendo tal requisito 

ser comprovado por qualquer meio de prova (AgRg no AREsp 617.725/SP, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/05/2015, DJe 26/05/2015). 5. Dependência econômica demonstrada. A 

prova testemunhal assevera que a autora, mãe solteira e sem vínculo 

empregatício, tinha as despesas de aluguel, água, luz e mantimentos 

supridas pelo instituidor (fls. 59/60). (...)” (TRF1 – 1º Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia – AC/0031588-20.2014.4.01.9199, Rel. Juiz 

Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 24.3.2017, p. e-DJF1 16.8.2017 - 

destaquei). Como se vê, no caso em apreço, os autores provaram, 

satisfatoriamente, que preenchem os requisitos para receberem o 

benefício previdenciário pretendido, uma vez que demonstraram ser 

dependentes do falecido. Este, por sua vez, ostentava a qualidade de 

segurado da Previdência Social à época do seu falecimento. Sobre o 

termo inicial do benefício, levando-se em conta que o óbito se deu em 7 de 

outubro de 2013 e somente em maio de 2016 os autores pleitearam o 

benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a partir do 

requerimento administrativo, nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91, e não 

da data do óbito como pretendido. Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando 

o teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos 

requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta que os 

autores são menores, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder aos 

autores, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (24.5.2016), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Súmula 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome das partes Beneficiárias: Ruan 

Felipe Freire Marques da Silva, representado por sua genitora Alessandra 

Freire Veras Silva (CPF nº 033.159.181-20); 1.1. Filiação: Renifer Marques 

da Silva e Alessandra Freire Veras Silva; 2. Nome da parte Beneficiária: 

Rafaelly Martinez Marques da Silva, representada por sua genitora 

Janaina Martinez da Silva (CPF nº 023.225.021-97); 2.1. Filiação: Renifer 

Marques da Silva e Janaina Martinez da Silva; 3. Benefício Concedido: 

Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 24.5.2016 (data do 

requerimento administrativo). Prazo para o cumprimento da sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).
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Vistos, R. F. F. M. D. S., representado por sua genitora Alessandra Freire 

Veras Silva e R. M. M. D. S., representada por sua genitora Janaina 

Martinez da Silva, ambos qualificados nos autos, propuseram “Ação de 

Reconhecimento da Qualidade de Segurado c/c Pedido de Concessão de 

Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, Autarquia Federal, pleiteando o reconhecimento da qualidade de 

segurado, bem como a concessão de pensão em decorrência da morte do 

seu genitor Sr. Renifer Marques da Silva, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, demonstrando que requereram junto 

ao INSS a implantação do benefício, porém lhe foi negado, sob o 

argumento de que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em 

vista que a cessão da última contribuição deu-se em 11/2006 (mês/ano), 

tendo sido mantido a qualidade de segurado até 30/11/2007, ou seja, 12 

meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu 

após a perda da qualidade do segurado”. Pugnam, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

óbito. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o réu 

contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários advocatícios conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, 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. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pedido. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos 

da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois 

deste; do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por 

último, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, os autores são filhos do falecido, 

segundo se infere das certidões de nascimentos (pág. 3 – Id. 3305394 e 
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pág. 2 – Id. 3305458), presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. Inquestionável também é a qualidade de segurado do falecido, 

pois, foi devidamente reconhecida pelo juízo da 2º Vara do Trabalho de 

Várzea Grande, em sentença proferida em 1.7.2015 (págs. 11-16 – Id. 

3305362), bem como transitada em julgado em 17.8.2015, conforme 

c o n s u l t a  n o  s i t e 

https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProces

so.seam?p_num_pje=127813&p_grau_pje=1&dt_autuacao=&cid=435843, 

concluindo-se disso que a sua qualidade de segurado. Portanto, nenhum 

óbice existe ao deferimento do pedido aposto na inicial, conforme 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. FILHA. MENOR INCAPAZ À ÉPOCA DO ÓBITO. 

ARTIGOS 74 A 79 E 103 DA LEI 8.213/91. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. 

PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. INCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A pensão por morte é 

regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do 

princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 

79 da Lei nº 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos 

dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. 2- Pretende a 

autora o recebimento dos valores da pensão por morte referente ao 

benefício NB 153.276.755-0 desde a morte de sua genitora, em 

13/07/1997, sem a incidência de prescrição. (...) 4- Igualmente, 

comprovada a qualidade da parte autora como dependente da segurada, 

posto que era filha menor de 21 anos, já que nascera em 15/08/1990 (fl. 

10). (...). ” (TRF3 – Sétima Turma – AP 00003803320114036106 SP, 

Desem. Federal Carlos Delgado, j. 24.9.2018, p. e-DJF3 2.10.2018). 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE 

DE SEGURADO INCONTROVERSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICCA DA 

GENITORA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 2 A pensão por morte 

é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer 

e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do 

óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente 

econômico (a) do (a) requerente. 3. Qualidade de segurado obrigatório 

incontroversa, pois na ocasião do falecimento, o instituidor estava com 

vínculo de emprego ativo (fls. 12.16 e 81). 4. O STJ consolidou o 

entendimento de que não se exige início de prova material para a 

comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, para 

fins de obtenção do benefício de pensão por morte, podendo tal requisito 

ser comprovado por qualquer meio de prova (AgRg no AREsp 617.725/SP, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/05/2015, DJe 26/05/2015). 5. Dependência econômica demonstrada. A 

prova testemunhal assevera que a autora, mãe solteira e sem vínculo 

empregatício, tinha as despesas de aluguel, água, luz e mantimentos 

supridas pelo instituidor (fls. 59/60). (...)” (TRF1 – 1º Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia – AC/0031588-20.2014.4.01.9199, Rel. Juiz 

Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 24.3.2017, p. e-DJF1 16.8.2017 - 

destaquei). Como se vê, no caso em apreço, os autores provaram, 

satisfatoriamente, que preenchem os requisitos para receberem o 

benefício previdenciário pretendido, uma vez que demonstraram ser 

dependentes do falecido. Este, por sua vez, ostentava a qualidade de 

segurado da Previdência Social à época do seu falecimento. Sobre o 

termo inicial do benefício, levando-se em conta que o óbito se deu em 7 de 

outubro de 2013 e somente em maio de 2016 os autores pleitearam o 

benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a partir do 

requerimento administrativo, nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91, e não 

da data do óbito como pretendido. Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando 

o teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos 

requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta que os 

autores são menores, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder aos 

autores, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (24.5.2016), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Súmula 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome das partes Beneficiárias: Ruan 

Felipe Freire Marques da Silva, representado por sua genitora Alessandra 

Freire Veras Silva (CPF nº 033.159.181-20); 1.1. Filiação: Renifer Marques 

da Silva e Alessandra Freire Veras Silva; 2. Nome da parte Beneficiária: 

Rafaelly Martinez Marques da Silva, representada por sua genitora 

Janaina Martinez da Silva (CPF nº 023.225.021-97); 2.1. Filiação: Renifer 

Marques da Silva e Janaina Martinez da Silva; 3. Benefício Concedido: 

Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 24.5.2016 (data do 

requerimento administrativo). Prazo para o cumprimento da sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004095-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. D. S. (REQUERENTE)

R. F. F. M. D. S. (REQUERENTE)

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JANAINA MARTINEZ DA SILVA OAB - 023.225.021-97 (REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALESSANDRA FREIRE VERAS SILVA OAB - 033.159.181-20 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos, R. F. F. M. D. S., representado por sua genitora Alessandra Freire 

Veras Silva e R. M. M. D. S., representada por sua genitora Janaina 

Martinez da Silva, ambos qualificados nos autos, propuseram “Ação de 

Reconhecimento da Qualidade de Segurado c/c Pedido de Concessão de 

Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, Autarquia Federal, pleiteando o reconhecimento da qualidade de 

segurado, bem como a concessão de pensão em decorrência da morte do 

seu genitor Sr. Renifer Marques da Silva, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, demonstrando que requereram junto 

ao INSS a implantação do benefício, porém lhe foi negado, sob o 

argumento de que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em 

vista que a cessão da última contribuição deu-se em 11/2006 (mês/ano), 

tendo sido mantido a qualidade de segurado até 30/11/2007, ou seja, 12 

meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu 
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após a perda da qualidade do segurado”. Pugnam, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

óbito. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o réu 

contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários advocatícios conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, 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. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pedido. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos 

da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois 

deste; do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por 

último, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, os autores são filhos do falecido, 

segundo se infere das certidões de nascimentos (pág. 3 – Id. 3305394 e 

pág. 2 – Id. 3305458), presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. Inquestionável também é a qualidade de segurado do falecido, 

pois, foi devidamente reconhecida pelo juízo da 2º Vara do Trabalho de 

Várzea Grande, em sentença proferida em 1.7.2015 (págs. 11-16 – Id. 

3305362), bem como transitada em julgado em 17.8.2015, conforme 

c o n s u l t a  n o  s i t e 

https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProces

so.seam?p_num_pje=127813&p_grau_pje=1&dt_autuacao=&cid=435843, 

concluindo-se disso que a sua qualidade de segurado. Portanto, nenhum 

óbice existe ao deferimento do pedido aposto na inicial, conforme 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. FILHA. MENOR INCAPAZ À ÉPOCA DO ÓBITO. 

ARTIGOS 74 A 79 E 103 DA LEI 8.213/91. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. 

PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. INCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A pensão por morte é 

regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do 

princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 

79 da Lei nº 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos 

dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. 2- Pretende a 

autora o recebimento dos valores da pensão por morte referente ao 

benefício NB 153.276.755-0 desde a morte de sua genitora, em 

13/07/1997, sem a incidência de prescrição. (...) 4- Igualmente, 

comprovada a qualidade da parte autora como dependente da segurada, 

posto que era filha menor de 21 anos, já que nascera em 15/08/1990 (fl. 

10). (...). ” (TRF3 – Sétima Turma – AP 00003803320114036106 SP, 

Desem. Federal Carlos Delgado, j. 24.9.2018, p. e-DJF3 2.10.2018). 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE 

DE SEGURADO INCONTROVERSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICCA DA 

GENITORA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 2 A pensão por morte 

é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer 

e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do 

óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente 

econômico (a) do (a) requerente. 3. Qualidade de segurado obrigatório 

incontroversa, pois na ocasião do falecimento, o instituidor estava com 

vínculo de emprego ativo (fls. 12.16 e 81). 4. O STJ consolidou o 

entendimento de que não se exige início de prova material para a 

comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, para 

fins de obtenção do benefício de pensão por morte, podendo tal requisito 

ser comprovado por qualquer meio de prova (AgRg no AREsp 617.725/SP, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/05/2015, DJe 26/05/2015). 5. Dependência econômica demonstrada. A 

prova testemunhal assevera que a autora, mãe solteira e sem vínculo 

empregatício, tinha as despesas de aluguel, água, luz e mantimentos 

supridas pelo instituidor (fls. 59/60). (...)” (TRF1 – 1º Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia – AC/0031588-20.2014.4.01.9199, Rel. Juiz 

Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 24.3.2017, p. e-DJF1 16.8.2017 - 

destaquei). Como se vê, no caso em apreço, os autores provaram, 

satisfatoriamente, que preenchem os requisitos para receberem o 

benefício previdenciário pretendido, uma vez que demonstraram ser 

dependentes do falecido. Este, por sua vez, ostentava a qualidade de 

segurado da Previdência Social à época do seu falecimento. Sobre o 

termo inicial do benefício, levando-se em conta que o óbito se deu em 7 de 

outubro de 2013 e somente em maio de 2016 os autores pleitearam o 

benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a partir do 

requerimento administrativo, nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91, e não 

da data do óbito como pretendido. Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando 

o teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos 

requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta que os 

autores são menores, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder aos 

autores, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (24.5.2016), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Súmula 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome das partes Beneficiárias: Ruan 

Felipe Freire Marques da Silva, representado por sua genitora Alessandra 

Freire Veras Silva (CPF nº 033.159.181-20); 1.1. Filiação: Renifer Marques 

da Silva e Alessandra Freire Veras Silva; 2. Nome da parte Beneficiária: 

Rafaelly Martinez Marques da Silva, representada por sua genitora 

Janaina Martinez da Silva (CPF nº 023.225.021-97); 2.1. Filiação: Renifer 

Marques da Silva e Janaina Martinez da Silva; 3. Benefício Concedido: 

Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 24.5.2016 (data do 

requerimento administrativo). Prazo para o cumprimento da sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004095-14.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. D. S. (REQUERENTE)

R. F. F. M. D. S. (REQUERENTE)

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JANAINA MARTINEZ DA SILVA OAB - 023.225.021-97 (REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALESSANDRA FREIRE VERAS SILVA OAB - 033.159.181-20 

(REPRESENTANTE)

 

Vistos, R. F. F. M. D. S., representado por sua genitora Alessandra Freire 

Veras Silva e R. M. M. D. S., representada por sua genitora Janaina 

Martinez da Silva, ambos qualificados nos autos, propuseram “Ação de 

Reconhecimento da Qualidade de Segurado c/c Pedido de Concessão de 

Pensão por Morte” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, Autarquia Federal, pleiteando o reconhecimento da qualidade de 

segurado, bem como a concessão de pensão em decorrência da morte do 

seu genitor Sr. Renifer Marques da Silva, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, demonstrando que requereram junto 

ao INSS a implantação do benefício, porém lhe foi negado, sob o 

argumento de que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em 

vista que a cessão da última contribuição deu-se em 11/2006 (mês/ano), 

tendo sido mantido a qualidade de segurado até 30/11/2007, ou seja, 12 

meses após a cessação da última contribuição, portanto o óbito ocorreu 

após a perda da qualidade do segurado”. Pugnam, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 

óbito. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o réu 

contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários advocatícios conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, 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. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pedido. 

É a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos 

da Lei n. 8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao 

conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a 

contar da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois 

deste; do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por 

último, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, os autores são filhos do falecido, 

segundo se infere das certidões de nascimentos (pág. 3 – Id. 3305394 e 

pág. 2 – Id. 3305458), presumindo-se disso a sua dependência 

econômica. Inquestionável também é a qualidade de segurado do falecido, 

pois, foi devidamente reconhecida pelo juízo da 2º Vara do Trabalho de 

Várzea Grande, em sentença proferida em 1.7.2015 (págs. 11-16 – Id. 

3305362), bem como transitada em julgado em 17.8.2015, conforme 

c o n s u l t a  n o  s i t e 

https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProces

so.seam?p_num_pje=127813&p_grau_pje=1&dt_autuacao=&cid=435843, 

concluindo-se disso que a sua qualidade de segurado. Portanto, nenhum 

óbice existe ao deferimento do pedido aposto na inicial, conforme 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. FILHA. MENOR INCAPAZ À ÉPOCA DO ÓBITO. 

ARTIGOS 74 A 79 E 103 DA LEI 8.213/91. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. 

PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. INCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A pensão por morte é 

regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do 

princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 

79 da Lei nº 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos 

dependentes do segurado falecido, aposentado ou não. 2- Pretende a 

autora o recebimento dos valores da pensão por morte referente ao 

benefício NB 153.276.755-0 desde a morte de sua genitora, em 

13/07/1997, sem a incidência de prescrição. (...) 4- Igualmente, 

comprovada a qualidade da parte autora como dependente da segurada, 

posto que era filha menor de 21 anos, já que nascera em 15/08/1990 (fl. 

10). (...). ” (TRF3 – Sétima Turma – AP 00003803320114036106 SP, 

Desem. Federal Carlos Delgado, j. 24.9.2018, p. e-DJF3 2.10.2018). 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE 

DE SEGURADO INCONTROVERSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICCA DA 

GENITORA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. (...) 2 A pensão por morte 

é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer 

e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do 

óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente 

econômico (a) do (a) requerente. 3. Qualidade de segurado obrigatório 

incontroversa, pois na ocasião do falecimento, o instituidor estava com 

vínculo de emprego ativo (fls. 12.16 e 81). 4. O STJ consolidou o 

entendimento de que não se exige início de prova material para a 

comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, para 

fins de obtenção do benefício de pensão por morte, podendo tal requisito 

ser comprovado por qualquer meio de prova (AgRg no AREsp 617.725/SP, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/05/2015, DJe 26/05/2015). 5. Dependência econômica demonstrada. A 

prova testemunhal assevera que a autora, mãe solteira e sem vínculo 

empregatício, tinha as despesas de aluguel, água, luz e mantimentos 

supridas pelo instituidor (fls. 59/60). (...)” (TRF1 – 1º Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia – AC/0031588-20.2014.4.01.9199, Rel. Juiz 

Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 24.3.2017, p. e-DJF1 16.8.2017 - 

destaquei). Como se vê, no caso em apreço, os autores provaram, 

satisfatoriamente, que preenchem os requisitos para receberem o 

benefício previdenciário pretendido, uma vez que demonstraram ser 

dependentes do falecido. Este, por sua vez, ostentava a qualidade de 

segurado da Previdência Social à época do seu falecimento. Sobre o 

termo inicial do benefício, levando-se em conta que o óbito se deu em 7 de 

outubro de 2013 e somente em maio de 2016 os autores pleitearam o 

benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a partir do 

requerimento administrativo, nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91, e não 

da data do óbito como pretendido. Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Por fim, considerando 

o teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos 

requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta que os 

autores são menores, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a conceder aos 

autores, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário 

mínimo, a partir da data do requerimento administrativo (24.5.2016), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 548 de 586



por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Súmula 

490 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome das partes Beneficiárias: Ruan 

Felipe Freire Marques da Silva, representado por sua genitora Alessandra 

Freire Veras Silva (CPF nº 033.159.181-20); 1.1. Filiação: Renifer Marques 

da Silva e Alessandra Freire Veras Silva; 2. Nome da parte Beneficiária: 

Rafaelly Martinez Marques da Silva, representada por sua genitora 

Janaina Martinez da Silva (CPF nº 023.225.021-97); 2.1. Filiação: Renifer 

Marques da Silva e Janaina Martinez da Silva; 3. Benefício Concedido: 

Pensão por Morte; 4. Data inicial do Benefício: 24.5.2016 (data do 

requerimento administrativo). Prazo para o cumprimento da sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004953-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO, qualificada 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, a autora 

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 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 
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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 18.6.2018, 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 18.6.2013 a 18.6.2018. 

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 
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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 Marelize de Paula Nascimento em 

face do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar 

este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

18.6.2013, 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: 1004953-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO, qualificada 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 
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liquidação de sentença e junta documentos. Em impugnação, a autora 

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 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 18.6.2018, 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 18.6.2013 a 18.6.2018. 

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 
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para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 553 de 586



§ 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 Marelize de Paula Nascimento em 

face do Municipal de Nossa Senhora do Livramento, a fim de condenar 

este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

18.6.2013, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005181-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 23.11.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h, determinando, como meio de 

prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e 

seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, 

do CPC, no que ser refere às testemunhas. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311274 Nr: 7342-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACIR FIALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6771, Maria José Leão - OAB:5031, VALDECIR CALCA - 

OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o ente público municipal argumentou que o 

valor pretendido é excessivo, pois, além ultrapassar o limite estabelecido 

na Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus, nos casos de justiça gratuita, viola os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade.

 Por essa razão, pede a redução da verba honorária para R$ 1.850,00 (um 

mil oitocentos e cinquenta reais), bem como que esse valor seja rateado 

entre as partes.

Embora os parâmetros expostos pela Sra. Perita para realização dos 

trabalhos periciais envolvam atos médicos de extrema responsabilidade, 

com análise clínica do paciente e dos prontuários e laudos médicos 

contidos nos autos, o que exige especialização e zelo do profissional, é 

certo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) proposto pela 

profissional, de fato, supera em muito o valor estabelecido na Resolução 

n. 232/2016, mais especificamente em seu art. 2º, § 4º, cujo teto máximo é 

de R$ 1.850,00, exatamente como sugerido pelo requerido.

 Assim sendo, fixo os honorários periciais em R$ 1.850,00 (um mil e 

oitocentos e cinquenta reais), cumprindo salientar que o valor será pago 

ao final da demanda, tendo em vista tratar de parte beneficiária da justiça 

gratuita, o que impede o rateio pretendido pelo Município de Várzea 

Grande.

 Por consequência, determino seja intimada a Sra. Perita desta decisão, 

bem como para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos 

periciais.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluído 

em Meta 2, do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 418809 Nr: 21410-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo a Autarquia Federal condicionado a desistência do seu próprio 

recurso de apelação à concordância da parte apelada com a incidência de 

juros de mora e de correção monetária nos moldes previstos no art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, consoante 

se observa na peça recursal de fls. 77-45, com o que assentiu a parte 

contrária, segundo se observa da petição de fl. 81, e estando o ato de 

desistência em conformidade com o disposto no art. 998 e seguintes, 

homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, determinando, 

por consequência, seja intimado o INSS para imediata implantação do 

benefício.

 Em seguida, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 279908 Nr: 23739-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA MAZÁRIO SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:MT 13.094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 226.
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 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 77975 Nr: 718-38.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIANA MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. REYNALDO BOTELHO DA F. 

A. JR - OAB:7230/MT, Dr. Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly 

Junior - OAB:7581/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos,

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, esta requereu o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323680 Nr: 20068-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL ROBERTO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 130.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 257453 Nr: 15644-48.2010.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido retro. Intime-se a parte autora para que proceda à 

execução da sentença, nos termos do art. 534, do CPC, fixando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do processo, 

cumprindo esclarecer que a planilha de cálculo dos débitos pretéritos 

deverá ser feita pela própria exequente e não pelo executado, conforme 

se pretende na peça retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 252809 Nr: 11821-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA SANTANA DA SILVA PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 144.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 4718-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSCARINO LOPES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 Visto...

OSCARINO LOPES PEREIRA, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 5.935,00 (cinco mil novecentos e 

trinta e cinco reais).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Precatório e Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito 

sido pago, segundo se observa do documento de fls. 204 e 216.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300089 Nr: 20728-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 555 de 586



 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, qualificado nos autos, propôs “Execução da Dívida Líquida” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito 

público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fl. 151.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 389299 Nr: 4902-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO TARICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

GILBERTO TARICIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls. 107-108.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 109.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296672 Nr: 17023-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO LUIS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO VENTURA 

DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

LOURIVALDO LUIS DE CARVALHO, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 7.464,00 (sete mil 

e quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução alegando 

excesso de execução, posteriormente a parte exequente se manifesta 

concordando com a impugnação da planilha de cálculo fl. 195, como 

resultado foi tal planilha foi retificada, o que ensejou a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, segundo se 

observa do documento de fls. 217-218.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

o qual se manifestou requerendo o arquivamento do feito (fl. 219).

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280884 Nr: 24813-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905, THÉO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA 

COSTA - OAB:14.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MIRIAN MENEZES, qualificada nos autos, propôs “Cumprimento de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, como 

resultado foi determinado retificação da planilha de cálculo fls. 134-136, o 

que ensejou a expedição de Precatório, tendo o débito sido pago, segundo 

se observa do documento de fls. 169-170.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 172.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323904 Nr: 20303-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, esta requereu 
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o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249460 Nr: 8962-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERCILIO BENEDITO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ERCILIO BENEDITO DE FRANÇA, qualificado nos autos, propôs, “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte ré 

implantasse o benefício concedido e efetuasse o pagamento das parcelas 

em atraso.

Intimado para, querendo, impugnar a execução, o executado não se opõe 

aos cálculos apresentados, conforme fl. 158v.

Em sequência foi expedido Requisição de Pequeno Valor, sendo este, 

quitado, conforme se observa do documento juntado aos autos (fl. 165).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, requereu o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 219280 Nr: 14731-37.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ANTONIO SOARES DA COSTA, qualificado nos autos, propôs “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 29.566,20 (vinte e 

nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls. 190-191.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245061 Nr: 5570-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

MARIA CECILIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs, “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte ré 

implantasse o benefício concedido e efetuasse o pagamento das parcelas 

em atraso, bem como o pagamento dos honorários advocatícios fixados 

em sentença.

Intimado para, querendo, impugnar a execução, o executado não se opõe 

aos cálculos apresentados, conforme fl. 167v.

Em sequência foi expedido Precatório e Requisição de Pequeno Valor, 

sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos juntados 

aos autos (fls. 176 e 188).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, requereu o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 351709 Nr: 17106-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Execução por Quantia Certa” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 529,39 (quinhentos e vinte e nove 

reais e trinta e nove centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 61.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

tendo a parte, requerido a extinção e o arquivamento do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 304634 Nr: 248-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERGILIA CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

VERGILIA CLARA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs, “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte ré implantasse 

o benefício concedido e efetuasse o pagamento das parcelas em atraso, 

bem como o pagamento dos honorários advocatícios fixados em sentença.

A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Requisições de Pequeno Valor, sendo 

estes, quitados, conforme se observa dos documentos juntados aos 

autos (fls. 130 e 152)

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 158.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377847 Nr: 25187-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA SALES PINZAN, LUIZ YASUHIRO SATO, 

HELDER MIGUEL FERREIRA, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, ENIO 

PINZAN, LIVIO SERGIO GUARDA, OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Autos. 25187-36.2014.811.0002 (código n. 377847) “Embargos de 

Declaração” (...) Como se vê, em que pese o descontentamento da parte 

com o resultado obtido, ainda que a decisão não lhe tenha sido favorável 

em algum ponto, isso, por si só, não enseja vício que legitime reforma em 

sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a questão ser 

suscitada por meio de recurso próprio. Além disso, a omissão alegada, na 

realidade, versa sobre matéria que sequer foi aventada da impugnação à 

exceção, de modo que não restou caracterizada omissão. Diante do 

exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no decisum, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254306 Nr: 21341-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL COMERCIAL LTDA, EFANIAS DE 

OLIVEIRA, JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO NUNES DIAS 

DE PINHO - OAB:8107

 Autos n. 21341-50.2010.811.0002 (Código 254306)“Embargos de 

Declaração (...) Desta feita, acolho parcialmente os embargos propostos, 

dando-lhes provimento para retificar a decisão objurgada apenas no que 

se refere ao segundo parágrafo da parte dispositiva, que passará a 

conter o seguinte teor:“Deixo de condenar os excipientes em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em exceção de pré-executividade 

julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 1.048.043, Min 

Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido RT 810/298, 

JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).”Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248810 Nr: 8385-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ANTÔNIO AUGUSTO DA COSTA, qualificado nos autos, propôs, 

“Execução de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte 

ré implantasse o benefício concedido e efetuasse o pagamento das 

parcelas em atraso, bem como o pagamento dos honorários advocatícios 

fixados em sentença.

Intimado para, querendo, impugnar a execução, o executado não se opõe 

aos cálculos apresentados, conforme fl. 167v.

Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 170-171).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 182.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 267479 Nr: 8998-85.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIL DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - 

OAB:OAB - MT 7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

VANIL DOS SANTS OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs, “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal, igualmente qualificada, para que a parte ré 

implantasse o benefício concedido e efetuasse o pagamento das parcelas 

em atraso, bem como o pagamento dos honorários advocatícios fixados 

em sentença.

Intimado para, querendo, impugnar a execução, o executado não se opõe 

aos cálculos apresentados, conforme fl. 307v.

 Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa dos documentos 

juntados aos autos (fls. 310-311).

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta 

a certidão de fl. 320.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338272 Nr: 6520-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA NASCIMENTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte exequente acerca do decurso do prazo da suspensão 

do processo, bem como para, em 15 (quinze) dias, requerer objetivamente 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353707 Nr: 18506-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINA OLIVEIRA BORBA MARQUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330993 Nr: 27285-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DOS SANTOS, MARIA DA CRUZ DANIEL 

DE MIRANDA GOMES, EVA PAULA CORRÊA, MARIA CLEIDE DE 

BARRETO, DILMA PEREIRA AMORIM LEITE, JARBAS DE SOUSA FREITAS, 

CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, JUCILENE PEREIRA DA SILVA, JUCINETE 

BONDESPACHO ARRUDA DA MATA, JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA, 

JUSCELINO PINTO FIGUEIREDO, NAYARA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 555/615, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335043 Nr: 3527-83.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 514/523, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328800 Nr: 25098-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:4334-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs Ação de 

“Execução de Título Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 33.320,11 (trinta e três mil 

trezentos e vinte reais e onze centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 42.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312254 Nr: 8340-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

DELCI BALEEIRO SOUSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução por Quantia Certa” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 52.765,56 (cinquenta e dois mil 

setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

determinado retificação da planilha de cálculo fl. 11, o que ensejou a 

expedição de Precatório, tendo o débito sido pago, segundo se observa 

do documento de fls. 41-42.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251830 Nr: 10985-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 
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OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

HÉLIO LEMES DA COSTA, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 5.935,00 (cinco mil novecentos e 

trinta e cinco reais).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, como 

resultado foi determinado retificação da planilha de cálculo fl. 421, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls. 450-451.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98692 Nr: 7859-74.2006.811.0002

 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): JOCONDO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando o Dr. Marcelo Augusto Borges - OAB/MT 6.189 acerca do 

despacho a seguir transcrito: "Vistos. Face ao teor da petição retro, 

determino seja expedido alvará para pagamento em espécie, nos moldes 

pretendidos, condicionando, porém, o ato, à juntada de procuração 

atualizada nos autos, tendo em vista que o instrumento de mandato de fl. 

59 é de 2011. Intime-se o ilustre advogado acerca desta decisão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335408 Nr: 3887-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR, JERONIMO 

GONÇALVES RABELO, MARLUCE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JÚNIOR, JERÔNIMO GONÇALVES RABELO e 

MARLUCE FERREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, propuseram, 

“Execução de Título Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, para que a parte 

ré efetuasse o pagamento dos créditos salariais relativos ao período de 

1990 a 1998.

 A parte executada foi citada para opor embargos, coisa que não fez.

Em sequência foram expedidos Precatórios e Requisição de Pequeno 

Valor, sendo estes, quitados, conforme se observa do documento juntado 

aos autos (fls. 80-83 e 86).

Intimadas às partes exequentes para se manifestarem, requerendo o que 

de direito, nada se pronunciaram a respeito, conforme atesta a certidão 

retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302365 Nr: 23203-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

7.464,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

determinado retificação da planilha de cálculo fls. 145-148, o que ensejou 

a expedição de Precatório e Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito 

sido pago, segundo se observa do documento de fls. 180 e 206.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261983 Nr: 883-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELENA CANDIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

HELENA CANDIDA GARCIA, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e 

oitenta reais).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

retificada da planilha de cálculo fls. 200-202, o que ensejou a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, segundo se 

observa do documento de fls. 232-233.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246623 Nr: 6749-98.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARGARIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ANTÔNIA MARGARIDA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

6.120,00 (seis mil cento e vinte reais).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, tendo a 

exequente concordado com impugnação, como resultado foi retificada à 

planilha de cálculo fls. 181-182, o que ensejou a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, segundo se observa do 

documento de fls. 212-213.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 215.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262292 Nr: 1010-13.2011.811.0002

 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: IDIA VILELA TREVIZAN

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

IDIA VILELA TREVIZAN, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e 

oitenta reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls. 205-206.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 208.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225341 Nr: 5526-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCUS DE AZEVEDO GOMES DARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARCUS DE AZEVEDO GOMES DARIO, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 51.153,16 (cinquenta e um mil cento e 

cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

determinado retificação da planilha de cálculo fls. 222-223, o que ensejou 

a expedição de Precatório e alvará, tendo o débito sido pago, segundo se 

observa do documento de fls. 290 e 301-302.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

tendo esta pugnado pela extinção e arquivamento do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247896 Nr: 7575-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA SILVA

 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:

 Visto...

JOSEFA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte 

reais).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

determinado retificação da planilha de cálculo fl. 132, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fls. 156 e 169.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 171.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242833 Nr: 3988-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARIA BATISTA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs “Execução 

de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.120,00 (seis mil 

e cento e vinte reais).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 
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segundo se observa do documento de fls. 113-114 e 135.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 137.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244477 Nr: 5220-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARIA DAS GRAÇAS SILVA, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 6.120,00 (seis mil e cento e vinte 

reais).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, como 

resultado foi retificada da planilha de cálculo fls. 169-171, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fls. 193-194.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 196.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343562 Nr: 10722-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DALVA RIBEIRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

DALVA RIBEIRO CAMPOS, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 51.585,00 (cinquenta e um mil 

quinhentos e oitenta e cinco reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Precatório e Requisição de Pequeno Valor, tendo 

o débito sido pago, segundo se observa do documento de fls. 142 e 149.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 151.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 317113 Nr: 13476-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIO DOMINGOS CURVO

 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: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Visto...

SILVIO DOMINGUES CURVO, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 14.013,45 (quatorze mil e treze reais e quarenta e cinco centavos).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa do documento de fls. 149-150.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247595 Nr: 7362-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALO SILVÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

GONÇALO SILVÉRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL SEGURO 

SOCIAL-INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 16.800,00 

(dezesseis mil e oitocentos reais).

Regularmente intimado, o executado não impugnou a execução, o que 

ensejou a expedição de Precatório e Requisição de Pequeno Valor, tendo 

o débito sido pago, segundo se observa do documento de fls. 235 e 243.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão de fl. 245.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329604 Nr: 25923-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 Visto...

 Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por MAURO BASTIAN 

FAGUNDES, contra a sentença de fl. 105, nos quais se alega ser indevida 

a condenação do embargante em custas processuais já liquidados no 

acordo firmado entre as partes.

 Assim, pugna-se pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja 

afastada a condenação.

 É o relatório.

 Decido.

 Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados em 24.7.2018, sendo que a data inicial do prazo de 5 (cinco) 

dias prevista no art. 1.023, do antigo CPC, se deu em 23.7.2018 

(segunda-feira, primeiro dia útil posterior à publicação), conforme se infere 

da consulta no sistema Apolo, impondo-se, além disso, examinar se a 

pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em erro na 

sentença, conforme sustentado.

Razão não assiste ao embargante em suas argumentações, uma vez que 

as taxas e emolumentos descritos no acordo não se referem às custas 

processuais, mas a débitos devidos à própria fazenda pública municipal.

 Aliás, sequer consta nos autos o cálculo das custas processuais a 

serem pagas, caso contrário, o valor viria devidamente discriminado no 

acordo e teria sido repassado ao judiciário.

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer erro, 

contradição, obscuridade ou omissão no decisum, com fulcro no art. 1.022 

e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 3111-96.2006.811.0002

 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): JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT

 Diante do exposto, ordeno seja intimada a parte executada sobre o teor 

desta decisão, bem como para nomear outro bem à penhora nos moldes 

aqui ordenados, em 10 dias. Decorrido em branco o prazo, à exequente 

para requerer o que entender de direito para oprosseguimento da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007555-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007555-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LAURA VERGINIA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007752-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

GETULIO GONCALO LOPES (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: 

1007752-90.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GETULIO GONCALO LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a apreciação da tutela 

de urgência almejada, para após a realização da perícia médica. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007771-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

EDILDE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007771-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): EDILDE BENEDITA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007794-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007794-42.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO GILBERTO COSTA 

SALES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
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articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007857-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007857-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONSTANTINO DOMINGOS DA 

SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007868-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

PEDRO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007868-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): PEDRO MARIA FERREIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008016-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

GEAN ADRIANO BARANOSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008016-10.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GEAN ADRIANO BARANOSKI 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008056-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUZENIL MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008056-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUZENIL MARIA DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008173-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DORIVAL ALVES (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008173-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DORIVAL ALVES RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008192-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

SHEILA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008192-86.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SHEILA BENEDITA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 
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Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008215-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO BARROS DE ASSIS (AUTOR(A))

RONALDO SILVA JARDIM (AUTOR(A))

PASCOAL MORAIS DELGADO (AUTOR(A))

WILSON ANTONIO DE MORAES (AUTOR(A))

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

VALCENI VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FELISBERTO SILVERIO DA SILVA (AUTOR(A))

AGNALDO CUNHA LACERDA (AUTOR(A))

ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARICELMA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008215-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ADILSON FRANCISCO LEAO DE 

OLIVEIRA, AGNALDO CUNHA LACERDA, FELISBERTO SILVERIO DA 

SILVA, FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA, IVONETE EGIDIA DE SOUZA, 

MARIA AUXILIADORA DA SILVA, MARICELMA DA SILVA RONDON, 

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS, PASCOAL MORAIS 

DELGADO, RONALDO SILVA JARDIM, SERGIO PAULO BARROS DE 

ASSIS, VALCENI VENTURA DOS SANTOS, WILSON ANTONIO DE 

MORAES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSELINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008234-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSELINO DE CAMPOS RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008293-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ROSANA DE CARVALHO SILVA (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: 

1008293-26.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANA DE CARVALHO 

SILVA 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: 1008297-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

KELI PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008297-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KELI PAULA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008425-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA EVANGELISTA DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008425-83.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARTA EVANGELISTA DOS 

SANTOS CARVALHO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008476-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))
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ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008476-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALEXSANDRA APARECIDA DA 

SILVA SA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008504-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

JOEMIR LEMES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008504-62.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOEMIR LEMES FERREIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008533-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

JOEMIR LEMES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008533-15.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOEMIR LEMES FERREIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008676-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMIM DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

CASSIO MUHL (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008676-04.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LEOMIM DA CRUZ GOMES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008688-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

BARBARA GEANNY DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008688-18.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BARBARA GEANNY DE MELO 

ROSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008690-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LUCIANA RAMOS PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008690-85.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIANA RAMOS PEREIRA 

BARRETO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008713-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AREDES RODRIGUES (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008713-31.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA AREDES 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008716-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACILNEA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008716-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CACILNEA LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008830-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE CATARINA DE FRANCA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008830-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JULIENE CATARINA DE FRANCA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008888-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUIS PACHECO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008888-25.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUIS PACHECO GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007597-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIUZA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007597-87.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELENIUZA DA SILVA 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008172-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DORIVAL ALVES (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008172-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DORIVAL ALVES RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007961-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ITALO GARCIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007915-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE NEVES DE SOUZA (AUTOR(A))

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007915-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LENICE NEVES DE SOUZA RÉU: 

FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 9 de outubro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

DOS SERV MUNIC V 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90081 Nr: 11342-49.2005.811.0002

 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): JUVENAL APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259651 Nr: 19048-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne moreira R odrigues 

schmidt - OAB:16314E, Fábio Alves de oliveira - OAB:8.083

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322733 Nr: 19144-20.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KAROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:OAB/MT 15449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334940 Nr: 3429-98.2014.811.0002

 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: CATARINA MARILCE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 2697-40.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, JAIME OSVAIR COATI, MARCOS ELY MENDES 

DA SILVA, DIONILDO GOMES CAMPOS, CARLOS ALBERTO HORTENCI DE 

BARROS, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, CICERO ROMÃO BATISTA 

GOMES, EDINEY GORMAZ BARBOSA, JOSE SWANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16381/O, JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - 

OAB:10200/B, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369/MT

 Vistos, etc.

 Aportou aos autos RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto 

por JEFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO, pretendendo seja 

reformada a decisão de fls.445 e verso.

A decisão guerreada, entendeu por bem condenar o exequente em 

honorários advocatícios fixando em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem, em juízo de retratação, entendo que razão assiste ao agravante, 

pois se enquadra no artigo 85, §3º, inciso III do NCPC de modo que o valor 

da verba honorária não pode ser inferior a 5% sobre o valor da causa e 

nem superior a 8% também sobre o valor da causa.

“Art.85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado vencedor:

§ 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 
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honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º 

e os seguintes percentuais:

III. mínimo de 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) 

salários mínimos até 20 (vinte mil) salários mínimos”.

Posto isso, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão proferida (fls. 

445 e verso) e CONDENO o Exequente em honorários advocatícios que 

fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, III do NCPC.

Comunique-se a ínclita Relatora do Agravo de Instrumento n.º 

1010285-28.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Após, conclusos.

Às providências necessárias.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 405772 Nr: 14413-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RICARDO VERÍSSIMO DO CANTO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888

 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 

15:10 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.: 404932 Nr: 13886-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SOUZA MIRANDA ROSSA, RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959, HÉLIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707

 I - Intime-se o subscritor da petição de fls. 165/166 para que traga aos 

autos procuração outorgada pelo acusado.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 395731 Nr: 8975-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 I – Designo para o dia 26/11/2018, às 16:00 horas, a continuação da 

audiência de instrução.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 549716 Nr: 14891-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LUIZ PEREIRA DE MORAIS, 

BRUNA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 Intimação da advogada devidamente habilitada da decisão que segue: 

"Vistos etc.Notifiquem-se os acusados (bem como os advogados, se tiver 

constituído), para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar os acusados se 

possuem advogado constituído, devendo ainda adverti-los de que caso 

não apresentem a resposta à acusação no prazo legal o feito será 

remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo 

apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado constituído, 

abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.Com a 

apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de 

fls. 07.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532636 Nr: 5775-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Intimação do patrono habilitado para Audiência de Instrução e Julgamento, 

a qual foi REDESIGNADA, e realizar-se-á no dia 23 de Jneiro de 2019, às 

15h30min.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 446602 Nr: 10225-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC, MLGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - OAB:6595

 DR. ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB/MT 12285 - e DR. MAURI 

GUIMARÃES DE JESUS OAB/MT 6595 - para apresentar as alegações 

finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 530436 Nr: 4605-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145

 DR. FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB/MT 15145 - 

para apresentar as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 527482 Nr: 2878-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE ALMEIDA FRAGERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 DR. JONATAS PEIXOTO LOPES OAB/MT 20920/0 - da r. sentença 

proferida nestes autos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 488184 Nr: 7033-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES, BRUNO 

JONNY FERREIRA FRANÇA, ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, JEFERSON SILVA CORREA - OAB:19.246/MT, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 DRª FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB/MT 15910/0 - para 

apresentar as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 505333 Nr: 16599-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, 

KAROLINA SOUZA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O

 DR. CARLOS WILSON MATTOS FOLLES OAB/MT 23974/0 - PARA 

APRESENTAR AS ALEGAÇOES FINAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 457418 Nr: 15197-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA CASTRO, LAURA 

NATACHA BORGES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18.337

 DRª SABRINA LIMA DERKOSKI OAB/MT 18337 - PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELO mp

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548016 Nr: 14036-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR PABLO PINHEIRO MARQUES SOB 

OAB/MT N° 17874 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS 

FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536901 Nr: 8295-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, 

WILLIAN JONHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, WELBER ERNESTO 

DA COSTA E SILVA, JONATAN VENICIO LEMES SILVA, JOÃO PAULO 

TORTORELLI DE MOURA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548, RAFAEL 

SILVA DO AMARAL - OAB:OAB/MT 16.388

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS 

SANTOS e WILLIAN JONHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, Dr. 

RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB/MT 16.383, JONATAN VENÍCIO LEMES 

SILVA, Dra. NADESKA CALMON FREITAS - OAB/MT 11.548, E DE JOÃO 

PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO, Dr. BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB 8764, PARA COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

DE ISNTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 18797-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIKSON CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIS MALHEIROS O. 

JUNIOR - OAB:21.169, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por DEIKSON 

CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES objetivando sanar omissão contida na 

sentença prolatada (fl. 234/235).

Sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o 

pedido de restituição do documento do veículo GM/Cruze e das joias de 

propriedade da sua companheira (fl. 19/21).

Muito embora a Sra. Gestora tenha certificado a intempestividade da peça 

recursal (fl. 236), o certo é que a requerente não concorreu de qualquer 

forma para a ocorrência da omissão, de maneira que recebo os embargos 

e passo a analisar o seu mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao 

embargante.

Com efeito, consta nos autos pedido de restituição, protocolado em data 

anterior à prolação da sentença (25/10/2017 - fl. 161/162), que não foi 

decidido por este Juízo.

Compulsando os autos, observo que o pedido de restituição não encontra 

óbice legal, notadamente porque já foi prolatada sentença de mérito e o 

documento do veículo GM/Cruze, bem como as joias apreendidas não mais 

interessam ao deslinde da ação penal, além de que a propriedade foi 

comprovada através dos documentos colacionados (fl. 175/182).

Assim, dou provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 382 

do Código de Processo Penal, tão somente para incluir na parte dispositiva 

da sentença a seguinte determinação:

“Independentemente do trânsito em julgado, com fundamento no art. 120 

do Código de Processo Penal, DETERMINO que seja entregue a FABIANA 

OLIVEIRA VIANA ou ao seu procurador, o CRV referente ao veículo Cruze 

LZT, placas OHQ-6969 e as joias, sendo 04 (quatro) alianças, 01 (um) 

colar, 01 (um) pendente e 03 (três) pulseiras de ouro, todos apreendidos 

nos autos (fl. 19/21). A entrega deverá ser efetuada mediante termo a ser 

anexado nos autos.”

No mais, permanece a sentença inalterada.

INTIMEM-SE.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, cujo teor é: 

Certifico, eu Oficial de Justiça, em cumprimento ao R. mandado expedido 

pelo Juízo desta Comarca, extraído dos autos supra, dirigi-me Bairro São 

Mateus, lá estando, não foi possível proceder a Citaçao de LOURIVAL 
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LOURENÇO DA SILVA, em face de não ter localizado a Quadra 111,Csa 

09, em toda extensão da rua acima descrito, busquei informações com 

varias pessoas a respeito do paradeiro doexecutado todos afirmaram 

desconhecer. Certifico ainda que, não procedei Penhora em bens do 

executado em face de nada ter encontrado para ser Penhorado.. O 

referido é verdade e dou fé. Admilson Moraes Gonçalves – Oficial de 

Justiça ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008168-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA GONCALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008168-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): REGINA CELIA GONCALVES DE 

MATOS RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Dívida c/c Repetição de 

Indébito e Indenização, com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, promovida por REGINA CÉLIA GONÇALVES DE MATOS, em 

face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz a requerente, que em agosto 

de 2011 firmou um contrato nº 820223140 com o requerido, referente ao 

cartão de crédito consignado e vem sofrendo descontos mensais em sua 

folha de pagamento, no valor de R$ 119,41 (cento e dezenove reais e 

quarenta e um centavos) e que, apesar da primeira parcela estar 

programada para o dia 19/08/2011, o desconto só ocorreu em novembro 

de 2011. 3. Assevera que o contrato é omisso quanto ao número de 

parcelas e a data da última parcela e que até o mês de agosto de 2018 

havia pagado o montante de R$ 6.806,07 (seis mil, oitocentos e seis reais 

e sete centavos), ou seja, três vezes o valor do empréstimo. Ademais, em 

novembro de 2016, o requerido restringiu o nome da autor junto ao SCPC, 

no valor de R$ 2.353,26 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte 

e seis centavos). 4. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para 

que, em sede de tutela de urgência antecipada seja determinado a imediata 

suspensão dos descontos, com a baixa da restrição existente em nome 

da autora e, no mérito, requer que seja declarada a quitação do 

empréstimo e a extinção do contrato, com a repetição do indébito e a 

consequente condenação do requerido em indenização por danos morais. 

5. Com a petição inicial, foram juntados documentos. 6. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de Ação 

Declaratória de Quitação de Dívida c/c Repetição de Indébito e 

Indenização, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, 

promovida por REGINA CÉLIA GONÇALVES DE MATOS, em face do 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. 8. A parte 

autora, em sede de inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado a imediata suspensão dos descontos mensais 

no valor de R$ 119,41 (cento e dezenove reais e quarenta e um 

centavos), com a consequente baixa na restrição existente em seu nome. 

9. Preconiza o artigo 300 do 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”. 10. No caso dos 

autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do 

direito se faz presente. Ocorre que não fora juntado aos autos o 

documento que originou a dívida inscrita no SCPC, considerando o número 

indicado, a data e o valor do débito (id 15253723), de modo que, não há 

como verificar o efetivo pagamento do débito registrado. 11. Ou seja, o 

cadastro de inadimplentes possui contrato sob nº 4027029280055211, no 

valor de R$ 2.353,26 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e 

seis centavos), com datado débito em 24/10/2016, enquanto a fatura 

juntada aos autos refere-se ao período de março de 2014. 12. Ademais, o 

número do documento de origem da dívida inscrita difere daquele 

informado no documento de id 15253719 (termo de adesão – empréstimo 

pessoal e cartão), motivo pelo qual, não há como se afirmar que a dívida 

inscrita refere-se à fatura do cartão de crédito, nem sequer que houve o 

seu efetivo pagamento. 13. Verifica-se ainda, que é descontado da folha 

de pagamento da autora, o valor , através da fatura juntada aos autos, 

que o valor 14. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO os pedidos liminares. 15. 

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). 16. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 11/12/2018, às 

14h00min, 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). 18. Consigne, também, 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). 19. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 20. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo 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. 

21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da 

parte requerida. 22. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 do CPC. 23. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007157-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLYSON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

LARESKA CARVALHO CORREA MIRANDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao r. mandado de citação expedido pelo juizo da Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, extraido do processo 

1007157-28.2017.8.11.0002, me dirigi até o endereço RUA MINISTRO LUIZ 

AMBRÓSIO, 50, BAIRRO DA MANGA, VARZEA GRANDE-MT, (FERRO 

VELHO), ali fui informado pelo senhor Hélio Soares da Silva e Neide Jose 

da Silva, pai e mãe de WALLYSON SOARES DA SILVA, que ele já é 

falecido e me entregaram a Certidão de Óbito dele. Diante do exposto não 

foi possivel citá-lo, faço juntar copia da referida certidão de óbito. Ato 

continuo me dirigi até o residencial flor do ipê, antigo Bairro Noise Curvo, ali 

estando não foi possivel citar LARESKA CARVALHO CORREA MIRANDA, 

por falta de endereço pois o bairro é todo demarcado por quadras, e não 

consta no mandado. O referido é verdade dou fé.. VÁRZEA GRANDE, 10 

de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004446-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO LUCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004446-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GENESIO LUCIANO Vistos. 1. Em 

análise aos autos, verifico a ausência do auto de apreensão do veículo 

descrito na exordial. 2. Dessa forma, determino a intimação da Sra. Oficial 

de Justiça que cumpriu o mandado de busca e apreensão e citação (id's 

11617956, 11617963 e 11617964), a fim de anexar ao processo judicial 

eletrônico, o respectivo auto de apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 

Após, conclusos para deliberações pertinentes. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009099-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SASSARAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 9 0 9 9 - 6 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: EDMILSON 

SASSARAO 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 se refere a parcela com vencimento em 12/06/18, e a 

dívida constante na inicial refere-se a parcela com vencimento em 

12/07/18, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela 

vencida. 4. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisito necessário para análise da inicial. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem 

como, comprove o recolhimento das custas pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003535-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito da Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Comarca, me dirigi à Av. da FEB, 

nr. 930, em Várzea Grande-MT, a fim de proceder à CITAÇÃO da parte 

executada ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA –ME e 

ÂNGELA MARIA SOUSA GOMES. Na primeira vez que estive ali, encontrei 

o estabelecimento fechado. Todavia, neste endereço encontra-se, 

atualmente, a empresa Frota Multimarcas Com. De Auto Peças Ltda –ME, 

CNPJ 07.032.736/0002-71; ocasião na qual fui recebida por um senhor que 

se apresentou como gerente desta loja, Edson Soares de Moura. Indagado 

acerca dos executados, respondeu que fecharam as portas faz tempo, 

mas que, realmente, ocuparam aquele imóvel enquanto estiveram em 

atividade. Dirigi-me também ao outro endereço constante no mandado, Av. 

Beira Rio, 1090 (quase em frente ao Sucatão Imperial), bairro Jardim 

Califórnia, em Cuiabá-MT, também a fim de proceder à citação dos 

executados. Todavia, neste endereço encontrei um galpão fechado, 

aparentemente desativado. Face ao exposto, não foi possível proceder à 

citação dos executados e nem demais atos do mandado. Isabel Cristina. 

Oficial de justiça.. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. . VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008052-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Pedro Paulo Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005577-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS VILXENSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que, de posse do Mandado BUSCA E APREENSÃO por Determinação do 

MM° Juiz (ª) de Direito da VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DESTA 

COMARCA, extraído dos autos acima mencionados dirigi-me até a Rua 

Benedito Monteiro, Bairro Centro norte nesta Comarca, lá estando não foi 

possível proceder a BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO 

MANDADO E CITAÇÃO DE BRUNO VINICIU0S VILXENSKI, em razão de não 

localiza o bem e o executado. Pelo exposto faço a devolução do Mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Gerson Mendes de 

Souza.. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de 

Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Pedro Paulo Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005712-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é:Certifico 

que, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão e Citação 

expedido pelo (a) MM. (a) Juiz de Direito, extraído dos autos do processo 

acima mencionado, que: 1-Dirigi-me até a Rua do Livramento, n. 620, 

Centro Sul, nesta comarca, e lá estando, no dia 13.08, às14h30, após as 

formalidades legais, fomos informado pela Senhora Viviane Vieira, a qual 

disse ser irmã da requerida, e disse que o veículo placas OBB 6176 

encontra-se sem condições de funcionamento. Solicitamos então á 

Senhora Viviane, que permitisse a nossa entrada no imóvel, para 

verificação do bem a ser apreendido, onde constatamos que referido bem 

encontra-se avariado, com aparência de que sofreu capotamento, 

encontrando-se com o capô amassado, laterais com amassados, o teto, 

rodas dianteiras danificadas, parabrisa danificado, e com os dois Airbags 

acionados. O depositário, Senhor Luis, disse que o banco se recusava a 

apreender o veículo, em virtude do veículo ter dado Perda Total. Sendo 

assim, suspendi minhas diligências e faço a devolução do mandado, para 

os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Evaldo José da Silva. 

Oficial de Justiça. . VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007007-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO SOLDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 

2018. JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ ANALISTA JUDICIÁRIA 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005160-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE SA CORREA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que em cumprimento ao presente mandado de CITAÇÃO, expedido nos 

autos supra mencionados, dirigi-me até a Alameda Julio Muller, Loteamento 

Alameda, Bairro Ponte Nova, nesta cidade, e lá estando, percorri-a em 

toda a sua extensão, porém não localizei o nº 19, nem o requerido 

HENRIQUE DE SÁ CORREA, assim sendo, solicitei informações no Nº 115, 

Hotel San Marino, funcionário Arilson, bem como casa nº198, Sra. 

Marivalda, e ambos disseram não conhecer o requerido supra 

mencionado, razão pela qual não foi possível proceder a sua CITAÇÃO e 

demais atos determinados. . VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. 

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000046-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURETTE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006954-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIVELTON FERREIRA MENDONCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

juntar guia emitidas pelo site www.tjmt.jus.br, afim de identificar localidade 

da Citação, no prazo de (05) cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007876-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: 

CERTIFICO QUE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO EXPEDIDO PELO MM 

JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DO DIREITO BANCARIO, QUE 

NESTA DATA DIRIGI-ME À RUA MANOEL FRANCISCO DE PAULA, 773, 

BAIRRO CENTRO SUL, VARZEA GRANDE E AÍ ESTANDO NAO FOI 

POSSIVEL CITAR MANUEL FRANCISCO DE PAULA, E NEM ANDREIA 

DOMINGS FERREIRA, POIS O IMOVEL ENCONTRA-SE APARENTEMENTE 

DESOCUPADO E COM PLACA DE VENDE-SE, E EM ATO CONTINUO 

DIRIGI-ME À AV PANTANEIRA 200, BAIRRO MARAJOARA, E AÍ ESTANDO 

DEPAREI-ME COM IMOVEL FECHADO. DIANTE DOS FATOS NAO FOI 

POSSIVEL CITAR CHOITI IEDA. DIANTE DOS FATOS DEVOLVO O 

MANDADO. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004026-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY CARLOS ALEM GUEDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

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 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004102-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

ROBERTO AKIRA TANITA (EXECUTADO)

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1004102-06.2016.8.11.0002 Valor 

da causa: $118,206.45 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA 

Endereço: RUA ARTHUR PROBEST, 313, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-285 Nome: CLAUDEMIR BALCEIRO 

Endereço: RUA ARTHUR PROBEST, 313, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-285 Nome: ROBERTO AKIRA TANITA 

Endereço: RUA ARTHUR PROBEST, 313, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-285 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do polo passivo para que proceda a correta distribuição dos 

autos de Embargos à Execução, uma vez que trata-se de um Incidente 

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000909-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON GONCALVES PRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005035-08.2018.8.11.0002

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:

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

juntar a guia emitida pelo site www.tjmt.jus.br, da qual é detalhado 

localidade e valores para realização de Citação, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002917-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEIDE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.
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(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300957 Nr: 21655-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Concedo à executada o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste 

acerca do saldo remanescente postulado pelo autor.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445886 Nr: 9875-49.2016.811.0002

 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: REINALDO BERTULIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 43. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor 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 deferida em 

favor do autor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.44. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201352 Nr: 12065-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Caetano Simão - 

OAB:9027-B, ELZA MADALENA PALMA SIMÃO - OAB:8149, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:mt 9.217

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317001 Nr: 13364-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDE GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280742 Nr: 24648-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCON EXPRESS SERVICE LTDA-ME, 

MÁRCIO FERES DE OLIVEIRA, RONILDO DO NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305658 Nr: 1364-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274382 Nr: 17294-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONAY ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303863 Nr: 24818-13.2012.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPPIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP, CHRISTIAN LEBELEIN, CLEVESSA CRISTIANE SAVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 212715 Nr: 8174-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282207 Nr: 985-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.M. GOMES COMÉRCIO - ME (ESTYLO 

MOTOS), HELDER MAJELA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278547 Nr: 22157-95.2011.811.0002

 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: WESLEY MARCIO JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439801 Nr: 6671-94.2016.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALTEMAR PADILHA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281468 Nr: 183-65.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS 

CONFECÇÕES - ME, ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS, RAILDA BETTY 

ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269563 Nr: 12523-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON VERGILIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49456 Nr: 4306-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON, ROSENILDA 

RAMSAY GARCIA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vinicius segatto jorge da 

cunha - OAB:12649

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268302 Nr: 11311-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADANESE NASCIMENTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 
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SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 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.: 280070 Nr: 23923-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380377 Nr: 26978-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319839 Nr: 16210-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME, CLEBER 

LOSCHI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CAMILA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287256 Nr: 6577-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GOMES DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377904 Nr: 25238-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 50CLENI BARCELLOS DE SOUZA, CLENI 

BARCELLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429409 Nr: 456-05.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARANADO E SCARANADO LTDA, THELMA 

APARECIDA SCARANARO, LUIS ALBERTO SCARANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281474 Nr: 189-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO ALVES - COMÉRCIO, JOSÉ 

FRANCISCO ALVES, CELITA LUCIA PIRAN BORGES, JUCELITO LUIZ 

FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387230 Nr: 3456-47.2015.811.0002

 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): ADRIANO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIERA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410921 Nr: 17148-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 
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OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar a este Juízo a exata localização dos imóveis 

indicados para avaliação por oficial de justa. Assim, informar o endereço 

completo (rua, quadra, número, bairro cidade e CEP), posto o que se 

encontra nas cópias das certidõs de inteiro teor das matrículas dos 

imóveis acostados nos autos vieram com informações insuficientes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327694 Nr: 24018-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA EPP, PEDRO RODRIGUES LOPES, FRANCISCO MARQUES 

GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT, UEBER ROBERTO CARVALHO - OAB:4754

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar a este Juízo a exata localização dos imóveis 

indicados para avaliação por oficial de justa. Assim, informar o endereço 

completo (rua, quadra, número, bairro cidade e CEP), posto o que se 

encontra nas cópias das certidões de inteiro teor das matrículas dos 

imóveis acostados nos autos vieram com informações insuficientes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340888 Nr: 8628-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. PREREIRA & LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008168-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA GONCALVES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008168-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): REGINA CELIA GONCALVES DE 

MATOS RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Dívida c/c Repetição de 

Indébito e Indenização, com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, promovida por REGINA CÉLIA GONÇALVES DE MATOS, em 

face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz a requerente, que em agosto 

de 2011 firmou um contrato nº 820223140 com o requerido, referente ao 

cartão de crédito consignado e vem sofrendo descontos mensais em sua 

folha de pagamento, no valor de R$ 119,41 (cento e dezenove reais e 

quarenta e um centavos) e que, apesar da primeira parcela estar 

programada para o dia 19/08/2011, o desconto só ocorreu em novembro 

de 2011. 3. Assevera que o contrato é omisso quanto ao número de 

parcelas e a data da última parcela e que até o mês de agosto de 2018 

havia pagado o montante de R$ 6.806,07 (seis mil, oitocentos e seis reais 

e sete centavos), ou seja, três vezes o valor do empréstimo. Ademais, em 

novembro de 2016, o requerido restringiu o nome da autor junto ao SCPC, 

no valor de R$ 2.353,26 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte 

e seis centavos). 4. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional para 

que, em sede de tutela de urgência antecipada seja determinado a imediata 

suspensão dos descontos, com a baixa da restrição existente em nome 

da autora e, no mérito, requer que seja declarada a quitação do 

empréstimo e a extinção do contrato, com a repetição do indébito e a 

consequente condenação do requerido em indenização por danos morais. 

5. Com a petição inicial, foram juntados documentos. 6. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de Ação 

Declaratória de Quitação de Dívida c/c Repetição de Indébito e 

Indenização, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, 

promovida por REGINA CÉLIA GONÇALVES DE MATOS, em face do 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. 8. A parte 

autora, em sede de inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado a imediata suspensão dos descontos mensais 

no valor de R$ 119,41 (cento e dezenove reais e quarenta e um 

centavos), com a consequente baixa na restrição existente em seu nome. 

9. Preconiza o artigo 300 do 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”. 10. No caso dos 

autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do 

direito se faz presente. Ocorre que não fora juntado aos autos o 

documento que originou a dívida inscrita no SCPC, considerando o número 

indicado, a data e o valor do débito (id 15253723), de modo que, não há 

como verificar o efetivo pagamento do débito registrado. 11. Ou seja, o 

cadastro de inadimplentes possui contrato sob nº 4027029280055211, no 

valor de R$ 2.353,26 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e 

seis centavos), com datado débito em 24/10/2016, enquanto a fatura 

juntada aos autos refere-se ao período de março de 2014. 12. Ademais, o 

número do documento de origem da dívida inscrita difere daquele 

informado no documento de id 15253719 (termo de adesão – empréstimo 

pessoal e cartão), motivo pelo qual, não há como se afirmar que a dívida 

inscrita refere-se à fatura do cartão de crédito, nem sequer que houve o 

seu efetivo pagamento. 13. Verifica-se ainda, que é descontado da folha 

de pagamento da autora, o valor , através da fatura juntada aos autos, 

que o valor 14. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO os pedidos liminares. 15. 

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). 16. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 17. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 11/12/2018, às 

14h00min, 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). 18. Consigne, também, 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). 19. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 20. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo 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. 

21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da 
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parte requerida. 22. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 do CPC. 23. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001341-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001341-65.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: S. W METAL INDUSTRIA E 

COMERCIO METALURGICA LTDA - ME Vistos. 1. Ciente da certidão do 

senhor Oficial de Justiça em ID. 15820294, da manifestação do autor em 

ID. 15820423, bem como da petição da parte requerida em ID. 15826323. 2. 

Pois bem, considerando a informação prestada pela requerida, determino 

para que a senhora Gestora proceda à imediata redistribuição do mandado 

de restituição. 3. Consigne-se que a parte requerida oferecerá os meios 

para o cumprimento do mandado. 4. No mais, deixo de acolher o pedido do 

autor em ID supracitado, uma vez que, dou por citada a requerida, nos 

termos do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil. 5. Aguarde-se a 

apresentação de contestação ou seu decurso de prazo, oportunidade que 

o processo tomará seu regular prosseguimento. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004614-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004614-18.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO Vistos. .. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. 

Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003411-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003411-55.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA Vistos. 

1.Concedo ao autor para que no prazo de 5 dias se manifeste acerca da 

petição do requerido que aportou ao processo em ID. 13432822. 2. Após, 

conclusos para análise do pedido supracitado. 3. 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. Considerando o equivoco na data 

designada para audiência, procedo nesta oportunidade a retificação 

necessária. 2. Designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

11/12/2018, às 14h40min. 3. No mais, persiste a decisão retro tal como 

lançada. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002738-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENIZIO ROSA DA PENHA (AUTOR(A))

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002738-62.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BENIZIO ROSA DA PENHA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o requerido 

manifeste-se nos autos, acerca do requerimento formulado no id 

13665009, bem como, com relação aos documentos acostados nos 

id’s13665012, 13665011 e 13665010. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 3. Às providências. . 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY DE SOUZA MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006065-78.2018.8.11.0002; AUTOR(A): WANDERLEY DE SOUZA 

MACEDO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Ciente das 

manifestações do autor em IDs. 15726505 e 15730561, todavia, 

considerando que a parte requerida compareceu ao processo informando 

a interposição de Agravo de Instrumento (ID. 15764302), aguarde-se o 

eventual pedido de informações ou julgamento pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000484-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUBASE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000484-53.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CONSTRUBASE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME Vistos. 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor se manifeste acerca 

da devolução do AR. 2. Defiro o pedido da parte requerente para juntada 

de substabelecimento e carta de preposto. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AUGUSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002696-76.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOANA AUGUSTA DE ARRUDA 

RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 1. Fica a parte 

requerida intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar à 

contestação. 2. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S DE O SANTANA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000748-02.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: S DE O SANTANA - ME Vistos. 1. Considerando que a parte 

requerida não fora formalmente citada, concedo ao autor o prazo de 5 

(cinco) dias para que se manifeste o que entender necessário. 2. Após, 

conclusos para deliberações. 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007066-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZARDO MORAIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007066-98.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUZARDO MORAIS DE FREITAS 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005310-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA 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 

1005310-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROSA MARIA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 
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ROSA MARIA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição de ID. 15657881, 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: 1004807-33.2018.8.11.0002

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:

LAURIANE MARIA 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 

1004807-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LAURIANE MARIA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de LAURIANE MARIA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 15191373, 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: 1000377-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FAGUNDES DE SOUZA (REQUERIDO)

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000377-09.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CICERO FAGUNDES DE SOUZA Vistos. . 1. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO VOLKSWAGEN 

S/A em desfavor de CÍCERO FAGUNDES DE SOUZA, alegando que firmou 

com a ré contrato de financiamento para aquisição do veículo 

VW/SPACEFOX CL, ano 2014/2015, cor prata, placa QBR-1576. 2. Conta 

que a ré encontra-se inadimplente com suas prestações, a partir do dia 

04/03/2016, pelo que requer a concessão de liminar de busca e 

apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 3. Através do Id. 

1569903 foi concedida a liminar, cujo mandado foi devidamente cumprido, 

conforme auto de apreensão e citação lavrado nos autos (Id. 5488343 e 

5488314). 4. Antes da citação, o requerido compareceu aos autos para 

apresentar sua defesa (Id. 1599407), 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). 5. Informa ainda, a existência da Ação 

Revisional sob nº 5261-98.2016.8.11.0002 (processo físico) proposta em 

desfavor da instituição financeira, ora autora, em trâmite neste juízo. 6. O 

autor, por sua vez, alega que a contestação é intempestiva diante da sua 

extemporaneidade e pede 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 CÍCERO FAGUNDES DE SOUZA, alegando, em 

síntese, que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. DA 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 9. A instituição financeira, em sua 

peça de impugnação à contestação, alega que o requerido apresentou 

sua contestação de forma extemporânea, pois não houve a apreensão do 

veículo para abertura do prazo de contestação (art. 3º, § 3º do 

Decreto-Lei 911/69). 10. O pedido não merece acolhimento. Em que pese a 

regra contida no Decreto-Lei em referência, entendo que há evidente 

ofensa ao direito de defesa do réu, o não recebimento da contestação 

antes de cumprida a medida liminar. 11. Afinal, não é razoável exigir que o 

devedor, ciente da iminente apreensão de seu bem, tenha que aguardar a 

execução da medida liminar para apresentar sua defesa. Tal interpretação 

denota apego à literalidade da norma em detrimento da garantia 

constitucional à ampla defesa e do princípio da instrumentalidade das 

formas. 12. Aliás, sobre o tema, segue o aresto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA 

LIMINAR. Tratando-se de ação de busca e apreensão baseada em cédula 

de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor é 

suficiente para a comprovação da mora, não sendo necessário seu 

recebimento pessoal. Se a notificação extrajudicial enviada pelo cartório 

não foi entregue no endereço constante no contrato firmado entre as 

partes, não se pode afirmar que houve a regular constituição em mora do 

devedor. É precoce a apresentação da contestação antes de cumprida a 

liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL 

CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO -IRREGULARIDADE- - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. O 

recebimento do telegrama por terceiro alheio e desconhecido pelas partes, 

não é capaz de constituir o devedor em mora. A ação de busca e 

apreensão tem como pressuposto a regular comprovação da mora, com a 

notificação realizada ao devedor, sem o que não se estará cumprindo com 

o devido processo legal, impondo-se a extinção do processo sem 

resolução de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI 911/69 - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE. Na 

esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há 

óbice à apresentação de contestação à ação de busca e apreensão antes 

da execução da liminar, não obstante a literalidade da norma contida no 

art. 3º, § 3º, do Decreto Lei 911/69. (TJ-MG - AI: 10000150407773001 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 16/02/0016, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2016) 13. Diante do 

exposto, deixo de acolher o pedido e passo a análise do mérito. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 14. 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. 15. A ação veio devidamente instruída com Contrato de 

financiamento (Id. 1569481) e a notificação extrajudicial que é hábil para 

demonstrar a constituição em mora da parte requerida (Id. 3031960). 16. 

Deferida a medida liminar de Busca e Apreensão, o veículo dado em 

garantia foi depositado nas mãos do representante da parte autora (Id. 

5488343). 17. O requerido, espontaneamente, contestou o pedido inicial, 

sendo que ao final, pugnou pela revisão do contrato. 18. 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. 19. 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 20. Em que pese inexistir óbices quanto à revisão 

contratual em sede de contestação, observo que todos os pedidos 
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articulados pela requerida encontram-se abarcados na ação revisional de 

contrato por ela intentada neste juízo, sob nº 5261-98.2016.8.11.0002 

(processo físico), que culminou com o julgamento parcialmente procedente 

dos pedidos. 21. Com efeito, uma vez que ambos os feitos foram julgados 

simultaneamente, deixo de proceder com a análise da contestação de 

modo a não incorrer em bis in idem. 22. Razão isso, deixo de acolher o 

pedido revisional apresentado pela ré. DISPOSITIVO 23. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

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. 24. 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. 25. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 26. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005163-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SANTANA DAS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005163-62.2017.8.11.0002 AUTOR(A):  BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: ANA MARIA SANTANA DAS NEVES Vistos 1. 

Trata-se de ação de Reintegração de Posse proposta BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de ANA MARIA SANTANA DAS NEVES, 

ambos devidamente qualificados nos autos, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial. 2. Em decisão de ID. 11522394 fora intimado o autor 

para que se manifestasse acerca da eventual prescrição ocorrida no 

processo. 3. O autor, em petição de ID. 11825142 apresentou sua 

discordância pugnando pelo prosseguimento do feito. 4. Os autos 

vieram-me conclusos. Em síntese, é o relatório. Decido. 5. Em consulta ao 

sistema APOLO, verifico que o processo n. 16846-94.2009.811.0002 – 

Cód. 236996 trata-se das mesmas partes, mesma causa de pedi e mesmo 

pedido. 6. Verifico ainda que naqueles autos julguei prescrita a pretensão 

do autor, inclusive, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença. 7. 

Leia-se, na íntegra, o julgamento proferido nos autos referidos: “Vistos, 

em correição. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, promovida 

por BANCO FIANSA S/A, em desfavor de ANA MARIA SANTANA DAS 

NEVES, ambos qualificados nos autos, requerendo a busca e apreensão 

do bem descrito nos autos. 2. Analisando os autos, verifico que a 

pretensão da instituição ora requerente foi alcançada pelo instituto da 

prescrição, vejamos. 3. O débito venceu no dia 30/09/2008, tendo o 

requerente ajuizado a presente ação no dia 26/11/2009, sendo que até a 

presente data o requerido sequer foi citado, fato este que não interrompeu 

a prescrição. 4. Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 

05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do 

Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo 

que a prescrição há de ser reconhecida. 5. Sobre o tema, colaciono o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO 

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. Aplicação do prazo quinquenal, previsto no 

artigo 206, § 5º, inciso I, do vigente Código Civil, porquanto se cuida de 

ação de busca e apreensão baseada em Contrato de Financiamento. No 

caso, houve o transcurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção 

do feito com resolução de mérito, base no art. 269, IV, do CPC. Notificação 

extrajudicial não é ato com força para interromper a prescrição, por 

ausência de previsão legal. EXTINGUIRAM, DE OFÍCIO, O FEITO. (Apelação 

Cível Nº 70061724423, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 13/11/2014).” 6. 

Diante do exposto, declaro, de ofício, prescrita a pretensão do requerente 

e resolvo o mérito, nos termos do inciso IV, do art. 269, do Código de 

Processo Civil, por consequência, julgo EXTINTA a presente. 7. Custas 

pagas na distribuição, sem condenação da verba honorária, à vista de 

insubsistir contenciosidade. 8. Transitada em julgado, que se deem as 

baixas protocolares. 9. P. I. C. 10. Às providências. .”. 7. Constato, pois, 

que a matéria objeto da presente ação já foi amplamente examinada 

oportunamente, quando de seu julgamento, operando-se a coisa julgada, 

sendo descabido seu reexame. 8. Nestes termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO MANTIDA. - A matéria objeto da presente demanda já foi 

discutida nos autos Nº 0002760-74.1995.8.04.0012, e inclusive decidida 

por este Juízo tendo a sentença confirmada pelo Juízo ad quem, perante a 

1ª Câmara Cível, tendo o Acórdão transitado em julgado. - Existindo 

idêntica demanda anterior, com sentença de mérito transitada em julgado, 

constando as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, impõe-se a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, por caracterização de 

julgada, forte no art. 267, V, do Código de Processo Civil. - Apelo 

conhecido, mas desprovido. (TJ-AM - APL: 02216866420098040001 AM 

0221686-64.2009.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 22/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

23/02/2016)” 9. Diante do exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO 

INICIAL e, em consequência, julgo e declaro extinta a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fulcro nos art. 485, V, do Código de Processo 

Civil. 10. Custas paga na distribuição. 11. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. 12. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005408-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005408-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JORDANDE DOMINGOS 

RODRIGUES JUNIOR Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de JORDANDE DOMINGOS RODRIGUES 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

14487757, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. 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: 1003937-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (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 3 7 - 8 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de RAFAEL DA SILVA SCHMIT, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição de Id. 13997579, o autor veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer 
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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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003037-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

CHARLES MALDONADO IANOVICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003037-73.2016.8.11.0002 AUTOR(A): CHARLES MALDONADO 

IANOVICH RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por CHARLES 

MALDONADO IANOVICH, em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aduz o autor que entabulou um contrato de financiamento com a 

instituição financeira ora requerida, visando à aquisição do bem marca: 

NISSAN, modelo: FRONTIER SE 4X4, ano/modelo 2012/2013, cor: PRETA, 

Chassi: 94DVCUD40DJ363189, que no contrato entabulado incidiram juros 

compostos, multas abusivas e capitalização de juros. 3. Propôs a presente 

demanda, e no mérito requer a procedência dos pedidos para, limitar os 

juros remuneratórios em 12% ao ano ou de acordo com a taxa média do 

mercado na época da contratação, excluindo a capitalização mensal dos 

encargos financeiros, afastando a cobrança de comissão de permanência 

e limitando os juros moratórios em 12% ao ano; a exclusão dos juros 

cobrados acima do limite constitucional; reconhecida a ilegalidade na 

cobrança das taxas (TAC e TEC) e demais encargos; reconhecida que a 

cobrança do IOF não poderá ser feita de forma diluída nas parcelas 

mensais, sendo tal prática, declarada abusiva; determinado o 

cancelamento de eventual protesto, uma vez que reconhecida a 

ilegalidade de qualquer cláusula do contrato, deverá ser declarado nulo o 

respectivo título; eventuais valores pagos a maior compensados, 

afastando, assim, durante o período de inadimplência, a mora do 

demandante; 4. Em decisão de ID. 5520145 fora indeferido os pedidos 

liminares, determinando-se a citação do requerido. 5. Realizada audiência 

de conciliação ID. 8004777. 6. A instituição financeira apresentou 

contestação, conforme se visualiza em ID. 8161271, rebatendo as 

alegações do autor. 7. O autor apresentou sua impugnação em ID. 

12723547. 8. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 9. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por Charles Maldonado 

Ianovich, em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, conforme 

narrado no relatório supra. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

10. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento, 

já que se trata de revisão de cláusulas contratuais. DO MÉRITO DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 11. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 12. Assim, aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUTOR NÃO 

DESCRIMINOU A TAXA MÉDIA DE MERCADO 13. Nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em 

contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 14. A tese 

de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 15. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 16. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios 

conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual 

seria a taxa aplicada. 17. Assim, considerando que o autor não 

comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso 

da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de 

excessividade e abusividade. 18. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 19. O 

autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma 

capitalizada, pelas instituições financeiras, no contrato de financiamento. 

20. Pois bem. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal 

dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, 

prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça 

quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp 

nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período 

inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir 

de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 

2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do 

CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 21. Assim, uma vez que o 

contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e esta ultima é 

superior ao duodécuplo da mensal, conforme se verifica do documento 

acostado aos autos, entendo que restou prevista de forma expressa e 

clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua 

cobrança. 22. Por isso, tal pleito improcede. DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA 23. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o 

Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada 

com qualquer outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos 

os demais encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a 

soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 

24. No entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não 

consta nos autos qualquer informação acerca dessa cobrança. 25. Por tal 

motivo, improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo 

banco requerido. DOS JUROS MORATÓRIOS 26. Nos termos da Súmula 

n.º 379, do STJ, "Nos contratos bancários não regidos por legislação 

específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite 

de 1% ao mês". 27. No caso dos autos, verifico que o contrato não trouxe 

qualquer previsão de cobrança de referido encargo. 28. Dessa forma, 

deixo de acolher o pedido. DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO 29. 

Somente é legal a cobrança da taxa de abertura de crédito à avença 

celebrada anteriormente a 30 de abril de 2008. (Tese firmada em Recurso 

Repetitivo – STJ – Resp 1255573/RS). 30. Não comprovada cobrança da 

referida taxa, inviável a pretensão de revisão do aludido encargo, que não 

se encontra expressamente previsto no pacto contratual. 31. Assim, deixo 

de acolher o pedido. DA TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO 32. Somente é 

legal a cobrança da taxa de emissão de boleto à avença celebrada 

anteriormente a 30 de abril de 2008. (Entendimento do STJ externado 

(REsp 1.251.331/RS). 33. No caso dos autos, não há previsão no contrato 

quanto à incidência do referido encargo. 34. Assim, não comprovada 

cobrança da taxa, inviável a pretensão de revisão do aludido encargo, que 

não se encontra expressamente previsto no pacto contratual. 35. Por esta 

razão, improcede o pleito neste particular aspecto. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES 36. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 

381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 37. Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. 

DO DISPOSITIVO 38. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, hei 

por bem JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos do autor na exordial, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. 39. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, todavia, consigno a sua inexigibilidade, 

vez que deferida à assistência judiciária gratuita. 40. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. 41. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DOS JURADOS CONVOCADOS 

PARA O ANO DE 2019 

 

A Doutora Mônica Catarina Perri Siqueira - Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da 

Comarca de Cuiabá - MT, na forma da lei etc... 

 

F / A / Z  S / A / B / E / R, a todos que tomarem ou tiverem conhecimento do presente edital, que, 

neste Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, foram alistados para compor 

o Corpo de Jurados do ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE - 2019, ( nos termos do artigo 425 

do Código de Processo Penal), os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri: 

 

1. ABADIO JOSE DA CUNHA JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

2. ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

3. ABENAIR DE ARRUDA COSTA GORGONHA – SERVIDOR PÚBLICO 

4. ACURCIO DE CERQUEIRA CALDAS – SERVIDOR PÚBICO 

5. ACYR SANTANA DE OLANDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

6. ADAIR BAVARESCO - SERVIDOR PÚBLICO 

7. ADALTON VIEIRA DE MELO - SERVIDOR PÚBLICO 

8. ADAO ALVES SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

9. ADAO BATISTA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

10. ADÃO DE JESUS - SERVIDOR PÚBLICO 

11. ADAUSON JOSÉ DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

12. ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO  

13. ADELIA ALVES DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

14. ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - SERVIDORA PÍBLICA 

15. ADELMO DANIEL DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

16. ADELMO DANIEL DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO   

17. ADEMIR BARROS DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

18. ADEMIR CASSIMIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

19. ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

20. ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

21. ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

22. ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

23. ADENAIR DE LOURDES ALAVES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

24. ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - SERVIDOR PÚBLICO  

25. ADILSON DOS REIS E SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

26. ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

27. ADILSON XAVIER DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

28. ADMAR ARTIAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

29. ADMIL SILVA DE MORAES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

30. ADMILSON BATISTA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

31. ADNA ANTONIA DE SANANA - SERVIDORA PÚBLICA 

32. ADNA NANDELLE SILVA NAZARETH MARQUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

33. ADONIAS BATISTA DA SILVA- SERVIDOR PÚBLICO 

34. ADRIALDO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

35. ADRIANA CESAR MACIEL MENESELO – SERVIDORA PÚBLICA 

36. ADRIANA RAMOS FERNANDES INFANTINO – SERVIDORA PÚBLICA 
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37. ADRIANA SANTARÉM SANTA ROSA – SERVIDORA PÚBLICA 

38. ADRIANA VIEIRA DE ANDRADE PEDERIVA - SERVIDOR PÚBLICO 

39. ADRIANE BENEDITO DE LAMONICA – SERVIDORA PÚBLICA 

40. ADRIANNE MARIA AMARAL CUIABANO – SERVIDORA PÚBLICA 

41. ADRIANO CESAR PASSARELI - SERVIDOR PÚBLICO 

42. ADRIANO DE JESUS RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

43. ADRIANO GARCIA ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

44. ADRIANO PAULI - SERVIDOR PÚBLICO 

45. AGUINALDO SANTOS DA GAMA - SERVIDOR PÚBLICO 

46. AILON VANDERLEY FRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

47. AILTON DA SILVA DOURADOS  - SERVIDOR PÚBLICO 

48. AIRTON GONÇALVES DE QUEIROZ – SERVIDOR PÚBLICO 

49. ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

50. ALAIRCE PEREIRA MAGALHÃES - SERVIDORA PÚBLICA 

51. ALCIANA ALVES FREITAS MOKFA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

52. ALCINDO FERNANDES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

53. ALCIONE BARBOSA DA CRUZ - SERVIDORA PÚBLICA 

54. ALCIONE MARIA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

55. ALDA SOUZA LELIS COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

56. ALDAIR DE OLIVEIRA PINTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

57. ALDEIR FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

58. ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

59. ALDO DO PRADO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

60. ALESSANDRA DA GUIA ALCANTARA ORTEGA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

61. ALESSANDRA MORIAS DE FRANCA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

62. ALESSANDRA NONATO LUCENA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

63. ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

64. ALESSANDRO PONTES GOMES - SERVIDOR PÚBLICO  

65. ALESSANDRO RODRIGUES VIANA - SERVIDOR PÚBLICO  

66. ALESSON MACHADO – SERVIDOR PÚBLICO 

67. ALEX CAMPOS DE MATOS  

68. ALEX DE LIMA NUNES - SERVIDOR PÚBLICO  

69. ALEX LAURO BUENO GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

70. ALEX LUCHESI NEVES RAMOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

71. ALEX SANDRO GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

72. ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO - SERVIDORA PÚBLICA 

73. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

74. ALEXANDRE GOMES MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

75. ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - SERVIDOR PÚBLICO  

76. ALEXSSANDRO SOARES GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

77. ALICE DE SOUSA SANTOS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

78. ALINE RABAIOLLI LANDINI – SERVIDORA PÚBLICA 

79. ALINE SOUZA RIOS - SERVIDORA PÚBLICA 

80. ALINOR RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

81. ALIPIO LUIZ DE SOUZA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

82. ALISSON LACERDA BENITES RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

83. ALISSON SILVÉRIO – SERVIDOR PÚBLICO 

84. ALONSO BARBOSA CORREA - SERVIDOR PÚBLICO 

85. ALTINO CARMELITO DUQUE – SERVIDOR PÚBLICO 

86. ALTINO PINTO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

87. ALVARO LUIS GONÇALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

88. ALZINO BERNARDES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

89. ALZINO BERNARDES DA SILVA – SERVIDORA PUBLICA 

Disponibilizado - 11/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10357 Caderno de Anexos - 3 de 33



 

90. AMANDA LAURA METELLO DE FREITAS – ESTUDANTE  

91. AMARO PEDRO DE MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

92. AMAURI QUIRINO DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

93. AMILCO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

94. ANA ALENIR ALVES SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

95. ANA CAROLINE HORTIS DO NASCIMENTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

96. ANA CATARINA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

97. ANA CIRLENE FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

98. ANA CLAUADIA SANTOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

99. ANA CLAUDIA APARACIDA LISBOA  

100. ANA CLAUDIA DE ABREU CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

101. ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ARRUDA – SERVIDORA PÚBLICA 

102. ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

103. ANA DA SILVA GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

104. ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS – SERVIDORA PÚBLICA 

105. ANA LUCIA ESTRELA - SERVIDORA PÚBLICA 

106. ANA PAULA GONÇALVES DE SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

107. ANA PAULA MARTINS PORTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

108. ANA PAULA PONCINELLI GARCIA RODRIGUES  

109. ANA PAULA SANTANA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

110. ANDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

111. ANDERSON FREITAS DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

112. ANDERSON MOREIRA SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

113. ANDRÉ LUIS CORREIA GOMES DE BENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

114. ANDRE LUIS DE AMORIM PRATA - SERVIDOR PÚBLICO 

115. ANDRÉ LUIS RUFINO - SERVIDOR PÚBLICO 

116. ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

117. ANDRÉ LUIZ FALQUETTI SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

118. ANDRÉ VALENTE DO COUTO - SERVIDOR PÚBLICO 

119. ANDREA MARTINS MONTEIRO DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

120. ANDREI LEONARDO SILVA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

121. ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

122. ANDREIA DA COSTA NOBRE – ENGENHEIRA 

123. ANDREIA FRANCO MARQUES FERNANDES – SERVIDORA PÚBLICA 

124. ANDRESSA MOREIRA DE ALMEIDA – BANCÁRIA 

125. ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

126. ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA – SERVIDORA PÚBLICA 

127. ANGELICA SARAGIOTTO - SERVIDORA PÚBLICA 

128. ANGELICA VILALVA GUIMARÃES – ADVOGADA  

129. ANITA TAUBE  

130. ANIZIO DA SILVA CAMPOS FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

131. ANSELMO GONCALVES CARDOSO  

132. ANTONIA APARECIDA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

133. ANTONIA FERREIRA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

134. ANTONIA REJANE TEIXEIRA DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

135. ANTONIA RIBEIRO DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

136. ANTONIBER DA SILVA ASSUNÇÃO - SERVIDOR PÍBLICO 

137. ANTONIO AFONSO XAVIER DE SERPA - SERVIDOR PÚBLICO 

138. ANTONIO AUGUSTO MINIKOSKI CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

139. ANTONIO BODNAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

140. ANTONIO BOROVIEC - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

141. ANTONIO CARLOS CARVALHO REINERS – SERVIDOR PÚBLICO 

142. ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 
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143. ANTONIO ETERIO DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

144. ANTONIO FURTADO GOMES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

145. ANTONIO HELIO CAPISTRANO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

146. ANTONIO JOELCIO FERNANDES BARBOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

147. ANTONIO LUCAS DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

148. ANTONIO MARQUES DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

149. ANTONIO MENDES PEDROZO - SERVIDOR PÚBLICO 

150. ANTONIO PINTO SOBRINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

151. ANTONIO RODRIGUES FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

152. ANTONIO SERGIO DE MORAIS  

153. ANTONIO SERGIO TENUTA - SERVIDOR PÚBLICO 

154. APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

155. ARCLEIDY DIAS PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

156. ARENICE RIBEIRO LOPES  

157. ARENICE RIBEIRO LOPES  

158. ARIADINE ELIS DE ARRUDA BORDALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

159. ARNALDO BARRETO FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

160. ARNALDO DA GUIA TAQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

161. ARNALDO DA GUIA TAQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

162. ARNILDO LOPES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

163. AROLDO FANAIA TEIXEIRA FILHO  

164. AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

165. ARTENIO A POMPEO DE CAMPOS – PROFESSOR 

166. ARTHUR FERREIRA DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

167. ARY MARTINS - SERVIDOR PÚBLICO 

168. ATAIDE DIAS DE MOURA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

169. ATAIDE LUIZ GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

170. AUGUSTO AMARO ASSUMPÇÃO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

171. AUGUSTO CESAR GONÇALVES NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

172. AUGUSTO CESAR LIRA DE AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

173. AUREA SOARES LEITE DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

174. AURELIO PESSOA DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

175. AUTAIR FERREIRA ZEFERINI - SERVIDOR PÚBLICO 

176. AVELINO CAETANO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

177. BEATRIZ MARIA DA ROSA - SERVIDORA PÚBLICA 

178. BENEDITA HELENA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

179. BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

180. BENEDITA SAMIRA DUQUE – SERVIDORA PÚBLICA 

181. BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO  

182. BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

183. BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

184. BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES – SERVIDOR PÚBLICO 

185. BENEDITO SATURNINO DA SILVA  

186. BENEDITO SATURNINO DA SILVA NETO  

187. BENEDITO VICENTE DE ARRUDA MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

188. BENEDITO VICENTE DO NASCIMENTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

189. BENEDITO XAVIER DA MATA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

190. BENILDA JOSEFA MATTAVELLI MOREIRA DE SOUZA - SERVIDOR(A) 

PÍBLICO (A) 

191. BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO – SERVIDORA PÚBLICA 

192. BERENICE MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

193. BIANA HARDMAN ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

194. BIANCA LAISE DE PAULA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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195. BRUNA FABRICIA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

196. BRUNA LUISE DA SILVA SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

197. BRUNO CORDEIRO RABELO - SERVIDOR PÚBLICO 

198. BRUNO FERNANDES RANIERI MOREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

199. BRUNO LACERDA ROCHA – BANCÁRIO 

200. BRUNO PEREIRA DE MELO - SERVIDOR PÚBLICO 

201. BRUNO ROBERTO PEREIRA DE BRITO LUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

202. CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL - SERVIDOR PÚBLICO 

203. CAMILA DA COSTA MIZAEL DE PAULA - SERVIDORA PÚBLICA 

204. CAMILE DE ARAUJO AGUIAR - SERVIDORA PÚBLICA 

205. CARBIA BENEDITA BRANDAO – SERVIDORA PÚBLICA 

206. CARLA JANAINE PAULY - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

207. CARLA ROSANA DA SILVA RODRIGUES  

208. CARLOS ALBERTO LOPES - SERVIDOR PÚBLICO  

209. CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA – SERVIDOR PÚBLICO 

210. CARLOS ANTONIO NAZARIO - SERVIDOR PÍBLICO 

211. CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA AMORIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

212. CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - SERVIDOR PÚBLICO  

213. CARLOS CORREA RIBEIRO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

214. CARLOS DE ALMEIDA COUTO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

215. CARLOS REINKE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

216. CARLOS ROBERTO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

217. CARLOS ROBERTO LEON LEITE - SERVIDOR PÚBLICOCELIA  

218. CARMEM CRISTINA FUCHS  

219. CARMEM DE MELLO – SERVIDORA PÚBLICA 

220. CARMEN TEREZA COSTA CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

221. CARMITA FERREIRA MARTINS COUTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

222. CAROLINA LIMA AGUIAR  

223. CAROLINA MELLO HORVATICH 

224. CAROLINA TOLEDO GRZYBOWSKI TONUCCI – SERVIDORA PÚBLICA 

225. CAROLINE FERREIRA DE DEUS ROSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

226. CASSIA REGINA PEREIRA GUIMARÃES - SERVIDORA PÚBLICA 

227. CASSIA SANTI GOMES DEZAN - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

228. CASSIO AUGUSTO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

229. CELIA GARCIA BARBOSA - SERVIDORA PÚBLICA 

230. CELIA MARIA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

231. CELIA MIURA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

232. CELIA REGINA CAMPOS DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

233. CELIO JOSE DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

234. CELIO ROBERTO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

235. CELIO RODRIGUES TEIXEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

236. CELMA MARIA DE OLIVEIRA MORAES – BANCÁRIA 

237. CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

238. CELSO FERREIRA MACEDO- SERVIDOR PÚBLICO  

239. CELSO LUIS MAGALHAES SERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

240. CELSO LUIZ RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

241. CELSO UBIRAJARA DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

242. CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

243. CESAR DUARTE CORDEIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

244. CESAR FONTES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

245. CESAR PAULO LIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

246. CESAR SERGIO DE BARROS ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

247. CEZENIO DA SILVA BOTELHO - SERVIDOR PÚBLICO 
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248. CHARLES ARBO SPINELLI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

249. CHRSTIANNY CARVALHO LEITE – ADMINISTRADORA  

250. CIBELE DIAS CORDEIRO – ESTUDANTE  

251. CICERA MAGNA VIERA MORAIS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

252. CICERO AUGUSTO PEREIRA AYRES – SERVIDOR PÚBLICO 

253. CIDNEI FERREIRA ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

254. CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - SERVIDORA PÚBLICA 

255. CLAUDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

256. CLAUDEMIR TADEU DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

257. CLAUDIA ALESSANDRA XAVIER RIBEIRO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

258. CLAUDIA AVELINO NOVAES – SERVIDORA PÚBLICA 

259. CLAUDIA MONICA CAVEQUIA E OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

260. CLAUDIO BEZERRA BOHRER - SERVIDOR PÚBLICO 

261. CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - SERVIDOR PÚBLICO 

262. CLAUDIO LEAL DA SILVA – BANCÁRIO 

263. CLAUDIO MARCIO BORGES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

264. CLAUDIO VITTORAZI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

265. CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

266. CLAUZITA MIRANDA – SERVIDORA PÚBLICA 

267. CLEBER MADRUGA DE LUCENA – SERVIDOR PÚBLICO 

268. CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

269. CLEDSON GONZAGA DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

270. CLEIA PEREIRA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

271. CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

272. CLEMENTE FERREIRA DA COSTA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

273. CLEO RENATO SANTOS DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

274. CLEONICIA CRUZ NUNCES DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

275. CLEUNICE KEMP RITTER - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

276. CLEUNICE PEREIRA BARROS GOMES – SERVIDORA PÚBLICA 

277. CLEUSIMERI LEMOS DE MATTOS  - SERVIDOR PUBLICO 

278. CLEUZA RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

279. CLONILSE IZABEL BONATTO – ESTUDANTE  

280. CLOTILDE MARINA DO AMARAL SILVA – BANCÁRIA 

281. CONCEIÇÃO COSTA MARQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

282. CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

283. CRISTIAN COELHO CANO - SERVIDOR PÚBLICO 

284. CRISTIANE OLDONI DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

285. CRISTIANE PAULA CARLOTTO - SERVIDORA PÚBLICA 

286. CRISTIANE SLUSARSKI DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

287. CRISTIANE SOUZA DA SILVA SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

288. CRISTIANO DIAS DE MOURA NOVAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

289. CRISTIANO FLAK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

290. CRISTIANO ZANDONA – SERVIDOR PÚBLICO 

291. CRISTIANY MARIA COSTA E SILVA  

292. CRISTINA MIDORI MORI - SERVIDORA PÚBLICA 

293. CRISTINA RUBERTI JACOMINI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

294. CRISTINE DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

295. CRISTYANE BAENA TEIXEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

296. DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO - SERVIDORA PÚBLICA 

297. DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - SERVIDOR PÚBLICO 

298. DANIEL DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO  

299. DANIEL DINO DE SOUZA CARDOSO  

300. DANIEL PEREIRA CORREA – BANCÁRIA  
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301. DANIEL VITORINO DA CRUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

302. DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

303. DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA  

304. DANIELA CRISTINA DE MATTOS SILVESTRE - SERVIDORA PÚBLICA 

305. DANIELE TINOCO DE ANUNCIAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

306. DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

307. DANILO ALVES DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

308. DANILO PIRES MONTEIRO  

309. DANNIELLE ALMEIDA DOS SANTOS – SERVIDORA PÚBLICA 

310. DARC APRECIDA LEITE LEONEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

311. DARCY LOURENÇO DA SILVA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

312. DARIO GUTEMBERG CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

313. DAURA LIDIA SILVA DE SOUZA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

314. DAVID LUAN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

315. DAVISON SILVA GADELHA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

316. DAYANNE SANTANA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

317. DAYLTON BRANDAO JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

318. DEBORA CRISTINA SILVA LEMOS DE GODOY - SERVIDORA PÚBLICA 

319. DEBORA DA ROCHA ZANINI - SERVIDORA PÚBLICA 

320. DEBORA LOPES GAGINI -  SERVIDORA PUBLICA 

321. DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA - SERVIDORA PÚBLICA 

322. DEBORAH GOMES EMERICK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

323. DECIO COUTINHO – SERVIDOR PÚBLICO 

324. DEIVID DOS SANTOS TABORGA – SERVIDOR PÚBLICO 

325. DEJALMA DIAS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

326. DEJANE ARRUDA DE CARLI ZAMBRIM  

327. DELAMARA DE ALBUQUERQUE FELICIO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

328. DELCIENE MASSON DE MELLO  

329. DELTANIA DE MOURA – SERVIDORA PÚBLICA 

330. DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

331. DEMARIA MOREIRA CALACA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

332. DENISE APARECIDA MOIMAZ FERRAZ – SERVIDORA PÚBLICA 

333. DENISE AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

334. DENISE PONTES DUARTE - SERVIDORA PÚBLICA 

335. DENIZE APARECIDA GRAFFITTI - SERVIDORA PÚBLICA 

336. DENIZE SONIA BRANDAO CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

337. DERZA DE LIMA SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

338. DEUSANGELA MARCIANO RIBEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

339. DEVANIA ARRUDA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

340. DIANA ANGELICA RIBEIRO ZANARDI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

341. DIANA SILVA MAGALHÃES – SERVIDORA PÚBLICA 

342. DIANCARLA SOUZA PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

343. DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA- SERVIDOR PÚBLICO 

344. DIEGO AUGUSTO ORSINI BESERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

345. DIEGO DUARTE VARGAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

346. DIEGO LEMOS DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

347. DIEGO MOURA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

348. DIEGO RONDON GRACIOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

349. DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

350. DIEGO SILVA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

351. DIJALMA RIBEIRO BORGES DOS SANTOS – BANCÁRIO 

352. DILMAIR MILHOMEM DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

353. DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

Disponibilizado - 11/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10357 Caderno de Anexos - 8 de 33



 

354. DINALVA SANTOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

355. DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

356. DIOGO GALDINO DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

357. DIONE ROSSI LORO- SERVIDORA PÚBLICA 

358. DIONIZIO ALVES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

359. DIRCE INÊS DE CAMPOS MESQUITA - SERVIDORA PÚBLICA 

360. DIRCE MARIA DOS ANJOS – SERVIDORA PÚBLICA 

361. DIRLAINE DE PINHO PEDRO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

362. DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO – ADVOGADA  

363. DJALMA SOUZA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

364. DOMINGOS CALIL ZARUR NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

365. DOMINGOS IGLESIAS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

366. DOMINGOS REIS DA FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

367. DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

368. DONIZETE SENA RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

369. DONIZETE TAVARES DE JESUS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

370. DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

371. DOUGLAS BATISTA DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

372. DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - SERVIDOR PÚBLICO  

373. DOUGLAS MORAES LEMOS DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

374. DUALCY GOMES SANTANA JUNYOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

375. DULCE SOARES DA SILVA – SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

376. ECREICE DA SILVA SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

377. EDEGAL JESUS DO CARMO - SERVIDOR PÚBLICO 

378. EDERSON APARECIDO AIRES CARLINI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

379. EDEVALDO DE OLEGARIO - SERVIDOR PÚBLICO 

380. EDEVALDO ROSA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

381. EDEZIO DA SILVA BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

382. EDIBERTO MARQUES LEMES PINTO – SERVIDOR PÚBLICO 

383. EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

384. EDIL ALVES PEDROSO DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

385. EDILBERTO ANGELO MAGALHAES – SERVIDOR PÚBLICO 

386. EDILBERTO MOREIRA SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

387. EDILSON JOSÉ MARQUES DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

388. EDILSON MARQUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

389. EDIMAR FELICIO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

390. EDINILSON DE SOUZA MATOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

391. EDINILZA DE OLIVEIRA TOLEDO - SERVIDORA PÚBLICA 

392. EDIVALDO NEVES NOVAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

393. EDJANDER AVILA DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

394. EDNA ALVES BORGES FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

395. EDNA MARIA DE JESUS COSTA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

396. EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

397. EDUARDO FERREIRA DORTA – SERVIDOR PÚBLICO 

398. EDSON NERES SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

399. EDSON BENEDITO DO AMARAL - SERVIDOR PUBLICO 

400. EDSON BOTELHO DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

401. EDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - SERVIDOR PÚBLICO 

402. EDSON CARLOS MARQUES DE ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

403. EDSON FONTANA DE OLIVERIA - SERVIDOR PÚBLICO 

404. EDSON FRANCISCO DA CUNHA RAMOS – SERVIDOR PÚBLICO 

405. EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

406. EDSON JOSÉ OLIVEIRA DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 
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407. EDSON NIVALDO BRASIL DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

408. EDSON NUNES - SERVIDOR PÚBLICO  

409. EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

410. EDUARDO AMARAL DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

411. EDUARDO AUGUSTO SOUZA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

412. EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

413. EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO - SERVIDOR PÚBLICO 

414. EDUARDO PAIM PIMENTA - SERVIDOR PÚBLICO 

415. EDUARDO ROBERTO MARQUES – SERVIDOR PÚBLICO 

416. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

417. EDUARDO SILVA DANTAS - SERVIDOR PÚBLICO 

418. EDUARDO SIMAO DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

419. EDVALDO BELISÁRIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

420. EDVALDO RODRIGUES PAIVA – SERVIDOR PÍBLICO 

421. EDVAN LACERDA NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

422. EDVARTON ALVES DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

423. EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

424. EDWIRGES NASCIMENTO LEITE PAREDES - SERVIDORA PÚBLICA 

425. ELAINE AMARAL FRANCO DE PAULA – SERVIDORA PÚBLICA 

426. ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA - SERVIDORA PÚBLICA 

427. ELAINE SANTANA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

428. ELAINE SOUZA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

429. ELAIR DIAS PINTO BRITO – SERVIDOR PÚBLICO 

430. ELDAFABIOLA MELO GOMES  

431. ELDER FABRICIO BILHALVA SOUSA - SERVIDOR PÚBLICO 

432. ELELIANE ROBERTA DE LIMA – SERVIDORA PÚBLICA 

433. ELENILDA MARTA FURTADO – SERVIDORA PUBLICA 

434. ELENITA CANDIDO JARDIM - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

435. ELENITA FATIMA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

436. ELI JAIRO DE ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

437. ELIANA CRISTINA DIAS DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

438. ELIANA DE FATIMA ALVES DUETI – BANCÁRIA 

439. ELIANA FURIAMA SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

440. ELIANA LIMA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

441. ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - SERVIDORA PÚBLICA 

442. ELIANE BARBOSA GUIMARAIS – SERVIDORA PÚBLICA 

443. ELIANE BIEGAS ROSA DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

444. ELIANE CLAUDIA BRAGA - SERVIDORA PÚBLICA 

445. ELIANE DIVA ARRUDA JURHOSA- SERVIDORA PÚBLICA 

446. ELIANE ROSA FERNANDES ALBUQUERQUE - SERVIDOR PÚBLICO 

447. ELIANE VIEGAS ROSA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

448. ELIAS ROCHA DE ARAÚJO - SERVIDOR PÚBLICO 

449. ELIENAI CARRIAS DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

450. ELIENE DOS SANTOS BRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

451. ELIESER DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

452. ELIEZER PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

453. ELIS CLEBER BATISTA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

454. ELISA DE JESUS – SERVIDORA PÚBLICA 

455. ELISA DOS SANTOS REZENDE FRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

456. ELISANGELA ARAÚJO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

457. ELISANGELA FARIAS LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

458. ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

459. ELISEU ANTONIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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460. ELITON MARTINS DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

461. ELIZABETE FERNANDES SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

462. ELIZABETH BARROS DA SILVA CORDOBA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

463. ELIZANDRA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

464. ELIZANGELA DE ALMEIDA FARIA - SERVIDORA PÚBLICA 

465. ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER  

466. ELIZETE RODRIGUES PORTELA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

467. ELIZETH LUCIA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

468. ELIZEU GOMES VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

469. ELIZEU ROBERTO ROMAN - SERVIDOR PÚBLICO  

470. ELLEN CRISTINA DOS SANTOS PORTELA SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO 

(A) 

471. ELLEN SILVA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

472. ELMES JOSÉ DE SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

473. ELMO DE ALMEIDA SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

474. ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

475. ELSON ANTONIO ROMÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

476. ELTON CESAR DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

477. ELVIRA MARIA COSTA LEITE – SERVIDORA PÚBLICA 

478. ELZA BASTOS SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

479. ELZA MARIA DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

480. ELZIO CURVO DE MORAES JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

481. EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

482. EMANUELLE VILANOVA FIALHO BLESSMANN - SERVIDORA PÚBLICA 

483. EMERSON CARLOS TEZOLLIN - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

484. EMERSON GERALDO DA SILVA LOPES - SERVIDOR PÚBLICO 

485. EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

486. EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

487. EMILIANO PREIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

488. EMILLY ARIADNE DA COSTA MENESES – ESTUDANTE  

489. ENEIAS FAGUNDES DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

490. ENEIDE FERREIRA MENDES - SERVIDORA PÚBLICA 

491. ENILDO MARTINS DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

492. ENILDO MARTINS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

493. ENILSON JESUS DE FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO  

494. ENY RIBEIRO SOARES JUNIOR - - ESTUDANTE  

495. EREMITA SOARES MADUREIRA REZENDE - SERVIDORA PÚBLICA 

496. ERICNILSON DA COSTA LANA - SERVIDOR PÚBLICO 

497. ERICO PEREIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

498. ERIKA CRIATINA SOARES SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

499. ERIKA DA COSTA GUIMARÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

500. ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT – SERVIDORA PÚBLICA 

501. ERIKA YAMASAKI RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

502. ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

503. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

504. ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHAES - SERVIDOR PÚBLICO 

505. ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

506. ERNANI ALVES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

507. ERNESTINA AUXILIADORA BELLO MORAIS - SERVIDORA PÍBLICA 

508. ERONIDES MACHADO NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

509. EROS CHISTIAN CARDOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

510. ESTER SIMONE DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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511. ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA – SERVIDOR PÚBLICO 

512. ETEVALDO JOSE C. DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

513. EUCARIO SANTANA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

514. EUNICE DE DEUS ROSA- SERVIDORA PÚBLICA 

515. EURICO MARCOS PINHEIRO MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

516. EUZEBIO MARCOS CARDOSO – SERVIDOR PÚBLICO 

517. EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

518. EVANDRO MULLER - SERVIDOR PÚBLICO  

519. EVANS JOSE DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

520. EVELANI ALVES DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

521. EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

522. EVERALDO DO NASCIMENTO MARQUES JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

523. EVERALDO LUIS ALVES DE ABREU - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

524. EZANIL CONCEIÇÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

525. FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

526. FABIANA PEREIRA DE AGUIAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

527. FABIANA TOZI VIEIRA – ESTUDANTE  

528. FABIANE CRISTINA MAIA TEIXEIRA DIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

529. FABIANE PERERIRA DUARTE LANGKAMMER – SERVIDORA PÚBLICA 

530. FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - SERVIDOR PUBLICO 

531. FABIANO SANTO BERNINI - SERVIDOR PÚBLICO 

532. FABIANO THIEL - SERVIDOR PÚBLICO 

533. FABIO CRISTIANO BUZZI - SERVIDOR PÚBLICO 

534. FABIO DA SILVA ZANINI - SERVIDOR PÚBLICO 

535. FABIO DE CASTRO GOMIDE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

536. FABIO LUIS NADAL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

537. FABIO MARQUES BARBOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

538. FABIO SALES VIEIRA – ADVOGADO 

539. FABIO VINICIUS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

540. FABIO XAVIER DA CONCEIÇAO - SERVIDOR PÚBLICO  

541. FABIOLA ARRUDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

542. FABIULA ALVES E SILVA – ESTUDANTE  

543. FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

544. FAGNER SILVA PEDROSO - SERVIDOR PÚBLICO 

545. FARIDE FERNANDES DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

546. FATIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ - SERVIDORA PÚBLICA 

547. FELIPE DE ALMEIDA DIAS - SERVIDOR PÚBLICO  

548. FELIPE PALAVRO MORO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

549. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA – SERVIDOR PÚBLICO 

550. FELIPE THIAGO TINGO DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

551. FELIPE TORQUATO CORRENTE – BANCÁRIO 

552. FELIX DE ARRUDA BOTELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

553. FELIX GARCIA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

554. FERNANDA ANDRADE MOREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

555. FERNANDA CARLA BERGAMASHI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

556. FERNANDA CASSIELI CHAVES LEGUISAMON – SERVIDORA PÚBLICA 

557. FERNANDA DA SILVA ROCCO - SERVIDORA PÚBLICA 

558. FERNANDA PROTTI GROSSA ESTRADA - SERVIDOR PÚBLICO 

559. FERNANDO ARAUJO BRUNO - SERVIDOR PÚBLICO  

560. FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS SILVA NASCIMENTO - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO (A) 

561. FERNANDO CEZAR HENRIQUE NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

562. FERNANDO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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563. FERNANDO DIAS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

564. FERNANDO HENRIQUE CORREIA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

565. FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA MIRANDA - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO(A) 

566. FERNANDO LUIZ MALHEIROS – SERVIDOR PÚBLICO 

567. FERNANDO RICARDO GRAMULHA - SERVIDOR PÚBLICO 

568. FERNANDO RODRIGUES BRITO – BANCÁRIA 

569. FERNANDO VIEIRA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

570. FILIPE ARAUJO MOLINA - SERVIDOR PÚBLICO 

571. FLAVIA ALMEIDA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

572. FLAVIA DE AMORIM SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

573. FLAVIA DORILEO LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

574. FLAVIA NUNES RONDON – SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

575. FLAVIO CONCHE DO NASCIMENTO – SERVIDOR PÚBLICO 

576. FLAVIO DE AMORIM SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

577. FLAVIO HENRIQUE GRAÇA DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

578. FLAVIO LOPES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

579. FLAVIO RODRIGO DE FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

580. FLAVIO SHIGUERU INAQUE – BANCÁRIO 

581. FLAVIO SOARES DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

582. FLAVIO VICENTINI - SERVIDOR PÚBLICO 

583. FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES – SERVIDORA PÚBLICA 

584. FLUMINENSE DE ARAÚJO BASTOS JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

585. FRANCIELLY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO (A) 

586. FRANCIELY CAMPAROTO BRITO – SERVIDORA PÚBLICA 

587. FRANCISCA DIVA OJEDA DE AGUIAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

588. FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

589. FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

590. FRANCISCO DE SOUZA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

591. FRANCISCO JOSÉ ALCANTARA DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

592. FRANCISCO JOSE JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

593. FRANCISCO TADEU DE ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

594. FRANZ GARCIA BLANCO JUNIOR – BANCÁRIO 

595. FREDERICO AUGUSTO DA ROCHA CAPILÉ - SERVIDOR PÚBLICO 

596. FREDERICO PEDRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

597. GABRIEL CLISTENES GUEDES DA CRUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

598. GABRIEL COIMBRA TOMAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

599. GABRIEL DO VALE BASTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

600. GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA - SERVIDOR PÚBLICO 

601. GABRIEL PAES LORENA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

602. GABRIEL PINTO COELHO DE AZEVEDO - SERVIDOR PÚBLICO 

603. GABRIELA CASSIA DA CUNHA BENEVIDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

604. GAMALIEL CRUZ SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

605. GASPARINA JUSTINA DE CASTRO – SERVIDORA PÚBLICA 

606. GEISE MARQUES BORGES – SERVIDORA PÚBLICA 

607. GEISIANE GONÇALINA AIRES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

608. GENESIO GALLIO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

609. GEORGE DUARTE SILVA- SERVIDOR PÚBLICO 

610. GEOVANE SANTOS LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

611. GERALDO DE ALMEIDA PASSOS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

612. GERALDO DE FIGUEIREDO COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

613. GERALDO MARTINS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 
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614. GERALDO RODRIGUES PEREIRA NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

615. GERSINHO DORILIO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

616. GERUSA ANDREIA MORETTO – SERVIDORA PÚBLICA 

617. GIANCARLLO PALMEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

618. GIANCARLO CÁSSIO DE OLIVERIA BELO - SERVIDOR PÚBLICO 

619. GIANDRA NARA RECH- SERVIDORA PÚBLICA 

620. GILBERTO CULCA CORREIA – SERVIDOR PÚBLICO 

621. GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

622. GILBERTO MORENO - SERVIDOR PÚBLICO 

623. GILBERTO ORMAON - SERVIDOR PÚBLICO 

624. GILCINEIDE DE OLIVEIRA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

625. GILMAR ANTONIO DA GAMA - SERVIDOR PÚBLICO 

626. GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - SERVIDOR PÚBLICO 

627. GILSEMAR ISRAEL DA SILVA - SERVIDOR PÍBLICO 

628. GILSOMAR DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

629. GILVAN RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

630. GINAMARA MARIA DE MEIRA SCATOLA - SERVIDORA PÚBLICA 

631. GIOVANNA MACIEL DE MELLO ASSUMPÇÃO – BANCÁRIA 

632. GIOVANNA MARIA DO NASCIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA 

633. GIOVANNI RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

634. GISELE ANA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

635. GISELE GUGEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

636. GISELE MARTINS- SERVIDORA PÚBLICA 

637. GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

638. GISELLE JOVELINO DIAS DE CARVALHO – ADVOGADA 

639. GISELLY APARECIDA DE MORAES- SERVIDORA PÚBLICA 

640. GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

641. GLAUBER BARROS BAMBIRRA - SERVIDOR PÚBLICO 

642. GLEICE BENEDITA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

643. GLEICE FERNANDES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

644. GONÇALINA CECILIA PEDROSO - SERVIDORA PÚBLICA 

645. GONÇALINA SOARES DE PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

646. GONÇALO AMARANTE DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

647. GONÇALO BENEDITO DA SILVA PENHA - SERVIDOR PÚBLICO 

648. GONÇALO CLOVIS DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO 

649. GRACIELEY RIBEIRO CORREA - SERVIDOR PÚBLICO 

650. GRACIENE BORGHI MARTINS – SERVIDORA PÚBLICA 

651. GRAZIELE CAUHY PICHIONI - SERVIDOR PÚBLICO 

652. GRAZIELLY ERIKA BASILIA RONDINA  - SERVIDOR PÚBLICO 

653. GREICE CARLA DE OLIVEIRA LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

654. GRESIELLA HELENA VITOR ALMEIDA CASTILHO- SERVIDORA PÚBLICA 

655. GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

656. GUSTAVO AIRES DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

657. GUSTAVO ALVES DE ABREU - SERVIDOR PÚBLICO 

658. GUSTAVO DAS NEVES MOTTA - SERVIDOR PÚBLICO 

659. GUSTAVO FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

660. GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - SERVIDOR PÚBLICO 

661. GUSTAVO LIMA FRANCO - SERVIDOR PÚBLICO 

662. GUSTAVO LIMA PARREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

663. GUSTAVO PINHEIRO TORRES TABORDA - SERVIDOR PÚBLICO 

664. GUSTAVO VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

665. HAIDEE FERREIRA DE SOUZA DUARTE – SERVIDORA PÚBLICA 

666. HEBERT DE ARAUJO REDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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667. HEBERTH CURVO DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

668. HEITOR BARBOSA MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

669. HELDER VINICIUS DOS REIS E SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

670. HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

671. HELENA ALICE MARQUES DE MORAES FERREIRA – SERVIDORA 

PÚBLICA 

672. HELENILDA LOURENÇO MEDEIROS - SERVIDORA PÚBLICA 

673. HELENIR PEREIRA PEIXOTO - SERVIDORA PÚBLICA 

674. HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

675. HELIO APARECIDO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

676. HELIO LEÃO DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

677. HELIO LOPES - SERVIDOR PÚBLICO  

678. HÉLIO RANGEL SOARES JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

679. HELIO VIEIRA MIUNDIM - SERVIDOR PÚBLICO 

680. HELLEN REJANE SIMÕES DE MEDEIROS - SERVIDORA PÚBLICA 

681. HELOUISE MACIEL – SERVIDORA PÚBLICA 

682. HELTON TEIXEIRA DA CUNHA- SERVIDOR PÚBLICO 

683. HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA – BANCÁRIA 

684. HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO – SERVIDOR PÚBLICO 

685. HENRIQUE LEITE DE MORAES FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

686. HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO  

687. HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

688. HERLANDIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

689. HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR – ADVOGADO 

690. HETELMA CHAGAS GONÇALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

691. HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA - SERVIDOR PÚBLICO  

692. HIDELBERTO FORTE DALTRO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

693. HIELLEM SANTANA TELES – ESTUDANTE 

694. HILARIO IDELFONSO DA MATA SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

695. HILDEBRANDO FERMINIANO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

696. HILDEGARD BERG - SERVIDOR PÚBLICO 

697. HONORIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO – SERVIDOR PÚBLICO 

698. HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

699. HUGO CESAR RAMOS PATERNEZ – SERVIDOR PÚBLICO 

700. HUGO DIAS HOFFMANN SANTOS – BIÓLOGO 

701. HUGO SZEZYPIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

702. IARA MESQUITA BORBA DA SILVA- SERVIDORA PÚBLICA 

703. IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

704. IDANUSIA MORAIS DOS REIS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

705. IDER JACINTHO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

706. IDILENO OSORIO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

707. IEDA MARIA MENDES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

708. IGOR DIAS SCHAFEER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

709. IGOR SERRA PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

710. ILIANE APPEL - SERVIDORA PÚBLICA 

711. INGRID GONÇALVES DE OLEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

712. INGRIDID DIAS SCHAFER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

713. IONEIDE APARECIDA DOS REIS – SERVIDORA PÚBLICA 

714. IRACEMA JOSEFA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

715. IRANY MARIA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

716. IRIS BATISTA GOMES – SERVIDORA PÚBLICA 

717. IRVANY DOS SANTOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA 

718. ISABEL CRISTINA MELON DE SOUZA NEVES – SERVIDORA PÚBLICA 
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719. ISABELA ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

720. ISABELA DA COSTA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

721. ISAC PEIXTO PINTO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

722. ISAIAS JOILE RODRIGUES DOS SANTO S - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

723. ISMAEL DE LIMA TRINDADE - SERVIDOR PÚBLICO 

724. ISOLINA FERREIRA SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

725. ISRAEL LIMA PINEIRO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

726. ISSACARELA DOS ANJOS SOUZA PINTO  

727. ITALO AUGUSTO DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

728. ITAMAR JEFFERSON DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

729. IVALDETE PEREIRA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

730. IVAN JOSE DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

731. IVAN LEITE DA CRUZ – BANCÁRIO 

732. IVANA CELIA DA CRUZ LOBATO - SERVIDOR PÚBLICO 

733. IVANILDO VIANA – SERVIDOR PÚBLICO 

734. IVANOE OLIVEIRA MACHADO JUNIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

735. IVETE NUNES BARBOSA NOVELO - SERVIDORA PÚBLICA 

736. IZABEL DUTRA ALVARES - SERVIDORA PÚBLICA 

737. IZAIAS ROQUE DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

738. JACIO DE ANDRADE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

739. JACKELINE BONATELLI - SERVIDORA PÚBLICA 

740. JADER XAVIER DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

741. JADER XAVIER DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

742. JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - SERVIDORA PÚBLICA 

743. JADSON NAZARIO DE FREITAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

744. JAIME DOMINGOS DE SENA - SERVIDOR PÚBLICO 

745. JAIME SECUNDINO HIPOLITO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

746. JAIR ALVES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

747. JAIR MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

748. JAIR PRAXEDES CAPISTRANO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

749. JAIRA TANIA SILVA ZANY - SERVIDORA PÍBLICA 

750. JANE CAMPOS BORGES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

751. JANE DE ARRUDA JAUDY - SERVIDORA PÚBLICA 

752. JANE MARGARETE L. DELGADO - SERVIDORA PÚBLICA 

753. JANEIDE ALVES DE RESENDE - SERVIDORA PÚBLICA 

754. JANEO MARCOS CORREA – SERVIDOR PUBLICO 

755. JANET E  LEMOS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

756. JANINI FALCÃO FREITAS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

757. JAQUELINI CAVALHERI PINHEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

758. JASSON GABRIEL DE MORAES NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

759. JEAN CARLO BOAVENTURA DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

760. JEAN CARLOS SANTOS COSTA - SERVIDOR PÚBLICO  

761. JEAN DIVINO BORGES VALADARES - SERVIDOR PÍBLICO 

762. JEAN MARCEL DA SILVA CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

763. JEBER GOMES DE LEANHO - SERVIDOR PÚBLICO 

764. JECE MONTEIRO DE MOAES - SERVIDOR PÚBLICO 

765. JEFERSON LUIZ DO NASCIMENTO CAMBARA - SERVIDOR PÚBLICO 

766. JEMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA -  SERVIDORA PÚBLICA 

767. JENEFFER SOARES DOS SANTOS MAMEDE - SERVIDORA PÚBLICA 

768. JEOVA SILVA CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

769. JEOVAH FELICIANO DE SOUSA – SERVIDOR PÚBLICO 

770. JERONIMO SCHAFER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

771. JESSE MOREIRA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 
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772. JESSIANE VIERIA DE ARAÚJO – BANCÁRIA 

773. JESUINO MARQUES FONTES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

774. JESUS AUGUSTO COELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

775. JEVERSON JOSE MURARO – SERVIDOR PÚBLICO 

776. JHONATAN ALVES PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

777. JHONATTAN PINTO BARBOSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

778. JHONNY ROBSON DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

779. JOACIR JAIME FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 

780. JOADILSON PEDROSO RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

781. JOANA AMABILE MORO DA SILVA – ESTUDANTE  

782. JOANA D`ARC MARIM DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

783. JOANA ROCHA DO NASCIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA 

784. JOANIOL FERNANDES DE MELO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

785. JOAO AFONSO ROSA - SERVIDOR PÚBLICO 

786. JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

787. JOAO BARBOSA DE  MOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

788. JOAO BATISTA VIEIRA E SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

789. JOÃO BOSCO CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

790. JOAO BOSCO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

791. JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU - SERVIDOR PÚBLICO 

792. JOÃO CELSO DE MACEDO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

793. JOÃO DE ANDRADE PINHEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

794. JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

795. JOAO EUZEBIO DE FREITAS – SERVIDOR PÚBLICO 

796. JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA – SERVIDOR PÚBLICO 

797. JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA – SERVIDOR PÚBLICO 

798. JOÃO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

799. JOÃO MARCELO SHIROMA - SERVIDOR PÚBLICO 

800. JOÃO MARIO VILELA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

801. JOAO MAURICIO FERRAZ - SERVIDOR PÚBLICO 

802. JOAO NOLASCO DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

803. JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

804. JOAO PAULO FERREIRA GUMERI – SERVIDOR PÚBLICO 

805. JOAO PEDRO DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

806. JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

807. JOÃO POULO CARVALHO FEITOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

808. JOAO RAMON CREPALDI - SERVIDOR PÚBLICO 

809. JOÃO RICARDO ALVES MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

810. JOAO TARCISIO CORREA DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

811. JOAO VANDERLEI DA FONSECA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

812. JOAO VITOR BARBOSA CERON - SERVIDOR PÚBLICO  

813. JOAQUIM FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

814. JOAQUIM JOSE ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

815. JOAQUIM JOSEN DA ROCHA - SERVIDOR PÚBLICO 

816. JOCEMIL NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

817. JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

818. JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA  

819. JOEL ALMEIDA DE SOUSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

820. JOEL ANDERSON FERREIRA LEAL - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

821. JOEL DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

822. JOEL DE SOUZA PASSOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

823. JOEL MARTINS DA ROCHA - SERVIDOR PÚBLICO 

824. JOEL VALADARES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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825. JOICE RODRIGUES DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

826. JOILSA NOBRES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

827. JOILSON DE SOUZA RONDON – SERVIDOR PÚBLICO 

828. JOMAR DE SOUZA BRITTES - SERVIDOR PÚBLICO 

829. JONATHAN GEORGE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

830. JONE HENRIQUE DE MORAES – SERVIDOR PÚBLICO 

831. JONILZA DUARDTE DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

832. JOQUIM NETO BORGES LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

833. JORANDIR NORBERTO DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

834. JORGE ADRIANO ALMEIDA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

835. JORGE ADRIANO ALMEIDA ARAUJO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

836. JORGE DIAS DE AQUINO - SERVIDOR PÚBLICO 

837. JORGE EDUARDO DA SILVA – BANCÁRIO 

838. JOSE ADELMO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

839. JOSE ALBERTO MATTOS GUIMARAES - SERVIDOR PÚBLICO 

840. JOSE ANTENOR RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO  

841. JOSÉ ANTONIO GRISANTE NETO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

842. JOSÉ AUGUSTO SILVA NUNES - SERVIDOR PÍBLICO 

843. JOSE BATISTA FRANCO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO  

844. JOSE BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

845. JOSE BRUNO DE SOUZA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

846. JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO  

847. JOSE CANDIDO SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

848. JOSE CARLOS BARRANQUEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

849. JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

850. JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

851. JOSE CARLOS DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

852. JOSE DAS NEVES DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

853. JOSE DIAS COUTINHO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

854. JOSE EDSON DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

855. JOSE EDUARDO SILVA DE SIQUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

856. JOSE EMILIO - SERVIDOR PÚBLICO 

857. JOSE FELIPE DE SOUZA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

858. JOSE FERREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

859. JOSE GILMARIO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

860. JOSÉ GILMARO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

861. JOSE GOMIDE PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

862. JOSE GONÇALO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

863. JOSÉ GONÇALO DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

864. JOSE GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

865. JOSE GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

866. JOSE ITAMAR PAES ANANIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

867. JOSE JONAS GOMES SENABIO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

868. JOSE MANOEL FARIA E SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

869. JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

870. JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

871. JOSE MENDES VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

872. JOSE PAULO RICCI FIGUEIREDO FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

873. JOSE RAMOS DA CRUZ – SERVIDOR PÚBLICO 

874. JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

875. JOSE ROBERTO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

876. JOSÉ ROBERTO VIEIRA DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

877. JOSÉ ROQUE MACIEL - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 
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878. JOSE SERGIO TEMPESTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

879. JOSE VALTER RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO  

880. JOSE EUDES SANTOS MALHADO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

881. JOSEIEL LUCIA SEBA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

882. JOSEILDO VERAS NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

883. JOSELI DA SILVA BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

884. JOSEMAR DE ARAUJO SOBRINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

885. JOSENIL LEMES DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

886. JOSIANE HELENA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

887. JOSIEL SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

888. JOSUE DE DEUS DE GUSMAO - SERVIDOR PÚBLICO  

889. JOSUE TOMAZ FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

890. JOSY DE BARROS PINTO- SERVIDORA PÚBLICA 

891. JUCIARA MARIA BOTELHO – SERVIDORA PÚBLICA 

892. JUCILEIDE RODRIGUES DE MOURA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

893. JUCILENE CONCEIÇÃO E AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 

894. JUCILENE MARIA DE OLIVEIRA GAIVA – SERVIDORA PÚBLICA 

895. JUCIMARIO ROSA DIAS – SERVIDOR PÚBLICO 

896. JUDITE MARIA DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

897. JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - SERVIDOR PÚBLICO  

898. JULIANA ALMEIDA BORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

899. JULIANA GARCEZ PEIXOTO - SERVIDORA PÚBLICA 

900. JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE – ADVOGADA 

901. JULIANA MARTINS DA ROCHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

902. JULIANA SILVA DO CARMO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

903. JULIANO GOMES LEITE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

904. JULIANO MARCAL ROSA - SERVIDOR PÍBLICO 

905. JULIANO BARCELOS BRUSTOLIN – EMPRESÁRIO 

906. JUSSIMAR JOSÉ BRUSTOLIN – EMPRESÁRIO 

907. HENNFANY KASSIO DE OLIVEIRA PIRES – SERVIDOR PÚBLICO 

908. JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA – ADVOGADA  

909. JULIANO SANTANA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

910. JULIO CESAR DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

911. JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS - SERVIDOR PÚBLICO  

912. JULIO CEZAR FERRAZ MUZZI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

913. JUNIOR MENDONÇA NONATO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

914. JURACI OZEDA ALA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

915. JURANDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

916. JUSCELINO DE OLIVEIRA VARGAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

917. JUSCILENA MARTINS LOPES CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

918. JUSSARA GOMES DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

919. JUSTINA ROSA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

920. JUSTINO JOSÉ DE AMORIM – BANCÁRIO 

921. KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA – SERVIDORA PÚBLICA 

922. KAMILA SAQUETTI NASCIMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

923. KARINA DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 

924. KARLA REGINA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

925. KAROLINE MILHOMEM KAZY SOM - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

926. KAROLINI MENDES PORTO - SERVIDORA PÚBLICA 

927. KATIA MARIA TORRES ROTHER - SERVIDORA PÚBLICA 

928. KATIUSCIA GUIMARAES YAMAOKA – SERVIDORA PÚBLICA 

929. KEILE COSTA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

930. KELEN REGINA MALHADO DE SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 
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931. KELLEN REGINA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

932. KENIA ALVES CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

933. KETSSIA ALINNY DE OLIVEIRA LUSSI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

934. KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

935. KLEBER AUGUSTO PREZA NOGUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

936. KLEBER GERALDINO RAMOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

937. KLEBER JUNIOR DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

938. KLEBSON FONSECA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

939. KLERSON BENEDITO AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

940. KLISMAHN SANTOS DO MONTE - SERVIDOR PÚBLICO 

941. LAERCIO AMARO ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

942. LAERCIO JUNIOR MIRANDA – SERVIDOR PÚBLICO 

943. LAERCIO SALVIANO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

944. LAERTE PEREIRA VUNJAO – SERVIDOR PÚBLICO 

945. LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO  

946. LAIS MARIA E SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A)  

947. LANAMAEIRE FIGUEIREDO BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

948. LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

949. LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

950. LARISSA GENTIL LIMA – SERVIDORA PÚBLICA 

951. LARISSA TABOSA PRATES - SERVIDORA PÚBLICA 

952. LAURA CHRISTIANE PINHEIRO ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

953. LAURA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

954. LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

955. LAURA VICUNA PEREIRA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

956. LAURENI MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA - SERVIDORA PÚBLICA 

957. LEANDRA FRANCISCA ALVES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

958. LEANDRO BERNARDINO DE SANTANA ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

959. LEANDRO BICUDO MENDES SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

960. LEANDRO COSTA MILAGRE - SERVIDOR PÚBLICO 

961. LEANDRO DOS SANTOS DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

962. LEANDRO FABIO MOMENTE – PROFESSOR  

963. LEANDRO MECATTI VEIT – FARMACEUTICO 

964. LEANDRO XAVIER URSOLINO - SERVIDOR PÚBLICO 

965. LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

966. LEILA MARIA CORREA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

967. LEILA PEREIRA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

968. LENI PERIN - SERVIDORA PÚBLICA 

969. LENICE FREITAS TEIXEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

970. LENIR DA SILVA MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA 

971. LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

972. LENYZE GRECCO GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

973. LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

974. LEODETE MARLENE DE SIQUEIRA SANTOS – SERVIDORA PÚBLICA 

975. LEONARDO CHAVES DE  MOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

976. LEONARDO MECATTI VEIT - ESTUDANTE 

977. LEONARDO RAMOS SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

978. LEONARDO SANTOS LEMES - SERVIDOR PÚBLICO 

979. LEONARDO VASCONCELOS VIDAL - SERVIDOR PÚBLICO 

980. LEONILDE GONÇALVES PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

981. LEONISIO BERTO VOLPATO VEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

982. LEOPOLDO RAFAEL DOURADO ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

983. LETICIA ALVES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 
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984. LETICIA BARRETO VERSSALI MARQUES – SERVIDORA PÚBLICA 

985. LETICIA BARRETO VERSSALI QUEIROZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

986. LETICIA CEZARIA RODRIGUES GOMES - SERVIDORA PÚBLICA 

987. LETICIA PRADO DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

988. LIANOR MORAIS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

989. LIDIANE LAURA DA SILVA ALVES MOURA – SERVIDORA PÚBLICA 

990. LIDIANE LOBO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

991. LIGIA MARIA DA SILVA MORAES - SERVIDORA PÚBLICA 

992. LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

993. LILIAN MARIA ALBUQUERQUE FELICIO – SERVIDORA PÚBLICA 

994. LILIAN NICOLINA ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

995. LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

996. LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

997. LINDOMAR ALVES CAMARA - SERVIDOR PÚBLICO 

998. LISA DE AQUINO POVOAS SANTANA – SERVIDORA PÚBLICA 

999. LIVIA MARIA MORAIS SALES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1000. LIVIANE DE LIMA DANTAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1001. LIZA ANDREIA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1002. LOACI MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1003. LOURIVAL ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1004. LOURIVAL LINO DE LIMA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

1005. LOURIVAL PAIXÃO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1006. LUANA GABRIELA DOS SANTOS VIANA - SERVIDORA PÚBLICA 

1007. LUCAS BRUNO DOS SANTOS RUFATO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1008. LUCAS DOS ANJOS TOYODA - SERVIDOR PÚBLICO 

1009. LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1010. LUCCIANE TITO PINHEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1011. LUCIA MARIA DE ALMEIDA ELIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1012. LUCIA VILLELA DE MELLO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1013. LUCIANA BASTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1014. LUCIANA MACHADO GUIM - SERVIDOR PÚBLICO 

1015. LUCIANA MARTINHA HARDMANN DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1016. LUCIANO PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1017. LUCIANO ROSEIRA DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1018. LUCIANO VASCONCELOS AMARAL – SERVIDOR PÚBLICO 

1019. LUCIDIO ALBERTO DA SILVA – PROFESSOR 

1020. LUCILENE MARIA SILVA DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1021. LUCILENE MARQUES FONTES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1022. LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1023. LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1024. LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL – SERVIDORA PÚBLICA 

1025. LUCY MARIA DE OLIVEIRA FARAH - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1026. LUIARA ALCANTARA MASSON - SERVIDOR PÚBLICO 

1027. LUICINEIDE PEREIRA LAGO - SERVIDORA PÚBLICA 

1028. LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1029. LUIS CARLOS CORA RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

1030. LUIS CARLOS FERNANDES SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1031. LUIS CARLOS GRASSI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1032. LUIS MARIO VIANA DIAS – SERVIDOR PÚBLICO 

1033. LUIS TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1034. LUIS VIRINO BATTISTI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1035. LUISA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1036. LUIZ ALVES DE CASTRO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 
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1037. LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - SERVIDOR PÚBLICO  

1038. LUIZ ANTONIO DAGOSTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1039. LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1040. LUIZ CARLOS AGUIAR MORO - SERVIDOR PÚBLICO 

1041. LUIZ CARLOS ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1042. LUIZ CARLOS DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

1043. LUIZ CARLOS DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1044. LUIZ CARLOS DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1045. LUIZ CARLOS DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1046. LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1047. LUIZ CARLOS FERNANDES SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1048. LUIZ CARLOS LOPES - SERVIDOR PÚBLICO 

1049. LUIZ CARLOS RONDON - SERVIDOR PÚBLICO 

1050. LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1051. LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER - SERVIDOR PÚBLICO 

1052. LUIZ DE FRANÇA BORGES NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1053. LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1054. LUIZ GLAUCIO LEMES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1055. LUIZ GONZAGA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1056. LUIZ GUSTAVO AUGUSTO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1057. LUIZ GUSTAVO DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1058. LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1059. LUIZ PAULO THOMAZ DE MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1060. LUSIMAR MORENO DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1061. LUZIMAR APARECIDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1062. LUZINE TE NUNES DE SIQUEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1063. LUZINETE XAVIER DE LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1064. LWTICIA ALVES DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1065. MACIEL DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

1066. MAFIO BOTELHO DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1067. MAGDA CARVALHO DORILEO - SERVIDORA PÚBLICA 

1068. MAILTON LOURENÇO PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1069. MAIRA CARLA RODRIGUES – SERVIDORA PÚBLICA 

1070. MAIRA UYARA ARAUJO GOMES SANTANA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1071. MAISA DA SILVA - SERVIDORA PÍBLICA 

1072. MANOEL ANTONIO ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1073. MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1074. MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1075. MANOEL GONÇALO DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1076. MANOEL JORGE NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1077. MANOEL JOSE DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1078. MANOEL OSMAIR DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1079. MARA RUBIA FRANCA - SERVIDOR PÚBLICO 

1080. MARCEL KUNIOCHI - SERVIDOR PÚBLICO 

1081. MARCELA DE ALMEIDA MESA  

1082. MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1083. MARCELO ALVES ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1084. MARCELO AUGUSTO GRANJA FONTES - SERVIDOR PÚBLICO 

1085. MARCELO BORGES DOS SANTOS GANIKO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1086. MARCELO DIAS MACHADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1087. MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1088. MARCELO FERRI – SERVIDOR PÚBLICO 

1089. MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ - SERVIDOR PÚBLICO 
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1090. MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1091. MARCELO JOSE PAES DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

1092. MARCELO JOSE SABINO SILVESTRE- SERVIDOR PÚBLICO 

1093. MARCELO MAX FREIRE – SERVIDOR PÚBLICO 

1094. MARCELO MONTEIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

1095. MARCELO NUNES DA SILVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1096. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1097. MARCELO SOUZA DE ANDRADE – SERVIDOR PÚBLICO 

1098. MARCELO TEIXEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1099. MARCIA BENEDITA YOSHINO DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1100. MARCIA CRISTINA LEITE GUALBERTO - SERVIDOR PÚBLICO 

1101. MARCIA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1102. MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA - SERVIDOR PÚBLICO 

1103. MARCIANO MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1104. MARCIEL DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1105. MARCIELLY MOURA REIS DA GUIA - SERVIDORA PÚBLICA 

1106. MARCIO BOSA BRANDÃO - SERVIDOR PÚBLICO 

1107. MARCIO JOSE DA SILVA GONÇALVES DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

1108. MARCIO JOSE NETTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1109. MARCIO JOSÉ SILVA GONÇALVES DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

1110. MARCIO KLEBER DUENHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1111. MARCIO SANCHES BERTAZO - SERVIDOR PÚBLICO 

1112. MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1113. MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - - SERVIDOR PUBLICO 

1114. MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

1115. MARCOS ARRUDA DE ALENCAR - SERVIDOR PÚBLICO 

1116. MARCOS AUGUSTO BATISTA DIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1117. MARCOS DE SOUZA ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1118. MARCOS LAET BUENO ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

1119. MARCOS NATANAEL SILVA DE ANDRADE – SERVIDOR PÚBLICO 

1120. MARCOS ROSENDO DA SILVA – COMERCIANTE  

1121. MARCOS SIDENIO DA ROSA CUNHA - SERVIDOR PÚBLICO 

1122. MARCOS VINICIUS CAMARGO DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1123. MARCUS DE DEUS GRIGGI – SERVIDOR PÚBLICO 

1124. MARCUS GALERIUS AQUINO - SERVIDOR PÚBLICO 

1125. MARCUS GALERIUS AQUINO – SERVIDOR PÚBLICO 

1126. MARCUS VINICIO ARRUDA E SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1127. MARIA ANGELICA BARROS NINCE – SERVIDORA PÚBLICA 

1128. MARIA ANITA DOS SANTOS CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1129. MARIA ANTONIA CORREA - SERVIDORA PÚBLICA 

1130. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA - SERVIDORA PÚBLICA 

1131. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

1132. MARIA APARECIDA ENGELS BEZERRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1133. MARIA APRECIDA RODRIGUES ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1134. MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1135. MARIA AUXILIADORA METELO DE ALMEIDA – ESTUDANTE  

1136. MARIA BASSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1137. MARIA CELESTE SARAIVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1138. MARIA DAS DORES DE MATTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1139. MARIA DE FATIMA ZONOIZO SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1140. MARIA DE JESUS DACOL - SERVIDORA PÚBLICA 

1141. MARIA DE LOURDES SOUZA L. CORREIA – ASSISTENTE SOCIAL 

1142. MARIA DE LURDES DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 
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1143. MARIA DULCE DE RESENDE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1144. MARIA EMILIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO – BANCÁRIA 

1145. MARIA GENECI ANDRADE DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1146. MARIA GONÇALINA BOTELHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1147. MARIA GONÇALINA DE PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1148. MARIA JANDIRA CUNHA DA MATA – SERVIDORA PÚBLICA 

1149. MARIA JEORGINA CONCEIÇÃO DA SILVA - SERVIDORA PÍBLICA 

1150. MARIA JULIA CALMON REIS – SERVIDORA PÚBLICA 

1151. MARIA LENICE MATTOS CONCEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA 

1152. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES - SERVIDORA PÚBLICA 

1153. MARIA MADALENA NUNES BERNINI - SERVIDORA PÚBLICA 

1154. MARIA NEIDE NAZARIO BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1155. MARIA ODICEIA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1156. MARIA PARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1157. MARIA REGINA DA SILVA TAVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1158. MARIA SUELI FERREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1159. MARIA VALDECY LIMA GRANJA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1160. MARIA VILANY DOS REIS ARAUJO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1161. MARIANA KNEIP DE ALMEIDA MACEDO – ESTUDANTE 

1162. MARIANA MARQUES GALVÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

1163. MARIANA PEREIRA GUSMÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

1164. MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1165. MARIANA SOARES ARANTES - SERVIDORA PÚBLICA 

1166. MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1167. MARILENE FATIMA DE SILVA ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1168. MARILENE FERREIRA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1169. MARIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1170. MARIMAX DA SILVA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1171. MARINA RODRIGUES NUNES - SERVIDORA PÚBLICA 

1172. MARIO CESAR RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1173. MARIO KLOECKNER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1174. MARIO LUCIO LOUREIRO DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1175. MARIO MARCIO DE LARA SORIANO – SERVIDOR PÚBLICO 

1176. MARIO MÁRCIO DO VALE SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1177. MARIO MARCIO MATOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1178. MARISA DE FATIMA LEAL CASTILLO - SERVIDORA PÚBLICA 

1179. MARISANGELA SCHIMIDT - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1180. MARISTELA CRESTANI FAVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1181. MARISTELA MARANHAO FONSECA - SERVIDORA PÚBLICA 

1182. MARIVALDO MESSIAS BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

1183. MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

1184. MARIZELLY PAZ DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1185. MARIZETE PEREIRA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1186. MARLENE DE AVILA ALVARES - SERVIDORA PÚBLICA 

1187. MARLON CRISTIANO DA SILVA – BANCÁRIO 

1188. MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA – ADVOGADO 

1189. MARLY ALVES BANDEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1190. MARLY APARECIDA TAVARES PAULETTI - SERVIDORA PÚBLICA 

1191. MARLY VIEIRA MODESTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1192. MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

1193. MATILDE SOUZA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1194. MAURICIO COELHO RIBEIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 
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1195. MAURICIO DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1196. MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1197. MAURICIO PIRES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1198. MAURICIO RODRIGUEZ MANEIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

1199. MAURILIO ALVES COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1200. MAURO CESAR SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1201. MAURO CEZAR GALVÃO MARQUES VALLIN – SERVIDOR PÚBLICO 

1202. MAURO LUIS BRAGA DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1203. MAURO MARCELO WAGNER – SERVIDOR PÚBLICO  

1204. MAX JORGE LACERDA DA MATTA – SERVIDORA PÚBLICA 

1205. MAXWELL BARROS SAMPAIO – BIÓLOGO  

1206. MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI – ADVOGADA  

1207. MAYCON RODRIGUES DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1208. MAYSA ROSA MONTEIRO FORTES - SERVIDOR PÚBLICO 

1209. MEIRE TEREZINHA BARLETA – SERVIDORA PÚBLICA 

1210. MELISSA PAULA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1211. MICHELLE CUIABANO COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1212. MIDIA ANDRE RISSOTE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1213. MIGUELINA ROSA DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA - SERVIDOR 

PÚBLICO 

1214. MILTON DE CERQUEIRA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1215. MIRAN DE OLIVEIRA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1216. MIRANIR JANUÁRIO GIL DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1217. MIRIAM FATIMA PEREIRA LAMEGO - SERVIDORA PÚBLICA 

1218. MIRIAM SOUZA MATOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1219. MIRIAN DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1220. MOISES DE CAMPOS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1221. MONICA ELIANA BOTELHO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1222. MONICA GARCIA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1223. MONICA MACIEL DE SENA CORTEZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1224. MURILLO FELIPPE REBELATO - SERVIDOR PÚBLICO 

1225. MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO  

1226. NADIA JOSE DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1227. NADJA MARA NEVES NETO YOSHIDA – BANCÁRIA 

1228. NAIANNE FARIA LIMA DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

1229. NAILA BRAZ NASSARDEN - SERVIDOR PÚBLICO 

1230. NAILHO TABORDA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1231. NAILIO PEREIRA LEITE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1232. NAIR MENDES DE OLIVEIRA – ESTUDANTE  

1233. NANCI BENETTY POFFO- SERVIDOR PÚBLICO 

1234. NARA LUCIA DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1235. NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1236. NATALIA FERNANDA SOARES LOPES – SERVIDORA PÚBLICA 

1237. NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1238. NATALICIO DA SILVA ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1239. NATALIE MARIA DIAS BUENO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1240. NATAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1241. NATHALIA GARCIA ZAQUEO – ESTUDANTE  

1242. NATHALIA TASSIANE RODRIGUES SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1243. NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS – SERVIDORA PÚBLICA 

1244. NEIDE MARIA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1245. NEILA GONAÇLVES BROGES DE BRITO – ESTUDANTE  

1246. NEISLAINE PRADO DOS SANJOS – SERVIDORA PÚBLICA 
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1247. NELCINDA RAMOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1248. NELIDA GLORIA MANEIRO RODRIGUEZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1249. NELLY CARDOZO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1250. NELSI CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1251. NELSON ANTONIO DE AMORIM MASSA - SERVIDOR PÚBLICO 

1252. NELSON VICENTIN JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

1253. NELY GOMES DE AMORIM - SERVIDORA PÚBLICA 

1254. NEUCI APARECIDA BOTELHO – SERVIDORA PÚBLICA 

1255. NEY GERALDO MAURICIO BARROSO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1256. NICANOR DE SOUZA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1257. NICOLAS PEREIRA TAVARES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1258. NILDA GOMES BENTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1259. NILMA GUIMARÃES NOVAIS – PSICOLOGA  

1260. NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1261. NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA  

1262. NILTON LOURENÇO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

1263. NILVA RAMALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1264. NIVALDO DE ARRUDA E SILVA FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1265. NIVANDA FRANÇA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

1266. NORBERTO ALMEIDA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1267. NYARA FERNANDA TAKAHARA DA CRUZ  

1268. ODAIR DE SÁ PEDROSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1269. ODAIR JOSE LUZIA - SERVIDOR PÚBLICO 

1270. ODALIR PAULOD A COSTA – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1271. ODEMIR ALVES RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1272. ODEMIR ALVES RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1273. ODENIRÇO P. DA SILVA – ESTUDANTE  

1274. ODILON APARECIDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1275. OLINDA FERREIRA DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1276. OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

1277. ORIVALDO PINHEIRO GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1278. ORLANDO NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO  

1279. OSCEMARIO FORTE DALTRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1280. OSVALDO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1281. OTACILIO THIAGO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1282. OTAVIO PEGORARA DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

1283. OTONIEL RIBEIRO DE ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

1284. OZIEL OLIVEIRA GALVÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1285. PAMELA DE CARVALHO VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1286. PASCOAL BARROS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1287. PATRICIA DE SOUZA NEVES ALVES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1288. PATRICIA DE SOUZA NEVES ALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

1289. PATRICIA HELENA SANTOS DA COSTA JAEGE- SERVIDORA PÚBLICA 

1290. PATRICIA MACHADO ALVIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1291. PATRICIA PORTO SENNA - SERVIDORA PÚBLICA 

1292. PATRICIA SOUZA DA CUNHA - SERVIDOR PÚBLICO 

1293. PAULA LUCIANA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1294. PAULO ALEXANDRE FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

1295. PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1296. PAULO CESAR HOFFMANN – BANCÁRIO 

1297. PAULO DE BRITO FERREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1298. PAULO DE CARVALHO COUTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1299. PAULO DE TARSO LEAL LAWALL – BANCÁRIO 
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1300. PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

1301. PAULO EDUARDO DE AMORIM VIRGOLINO – BANCÁRIO 

1302. PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1303. PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1304. PAULO FERNANDO BENEVIDES - SERVIDOR PÚBLICO 

1305. PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1306. PAULO FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1307. PAULO HENRIQUE FERREIRA PASSOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1308. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1309. PAULO HENRIQUE TOTTI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1310. PAULO ROBERTO BEZERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1311. PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

1312. PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1313. PAULO SERGIO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1314. PAULO VICENTE DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1315. PEDRO ALMEIDA DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1316. PEDRO GETULIO DE MORAES FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1317. PEDRO GOMES ALVES MENEZES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1318. PEDRO GOMES LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1319. PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES - SERVIDOR PÚBLICO  

1320. PEDRO MONTEIRO SOBRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1321. PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1322. PLINIO CARNEIRO GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1323. PLINIO FELICIANO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1324. POLIANA FURTADO DE MENDONÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

1325. PRISCILA DOURADO ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1326. PRISCILA FIGUEIREDO DORILEO - SERVIDORA PÚBLICA 

1327. PRISCILA INACIO DA SILVA – ADVOGADA 

1328. PRISCILA MEIRELES COUTINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1329. RAFAEL COSTA NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1330. RAFAEL DE ALMEIDA BATISTA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1331. RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1332. RAFAEL LUIS RIBEIRO ITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1333. RAFAEL TEODORO DE MELO – SERVIDOR PÚBLICO 

1334. RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS – SERVIDOR PÚBLICO 

1335. RAFAELA DAMIANI - SERVIDORA PÚBLICA 

1336. RAFAELA OLIVEIRA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1337. RAIMUNDO DIAS CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1338. RAIMUNDO NONATO TRINDADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1339. RAISA CATARINA OLIVEIRA SIQUEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1340. RAPHAEL FELIPE SOUSA FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

1341. RAQUEL APARECIDA PEREIRA - - ADVOGADA  

1342. RAQUEL CASTRO FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1343. RAQUEL LINAIK DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1344. RAQUEL LUZIA LEAL DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1345. RAUSENN CAMPOS ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1346. RAYARA DA SILVA SANTOS MAIRESSE – SERVIDORA PÚBLICA 

1347. REGERIO BORGES CARDOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1348. REGIANE MEDINAS DAS NEVES SALES - SERVIDOR PÚBLICO 

1349. REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES - SERVIDORA 

PÍBLICA 

1350. REGINA CAMPOS DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1351. REGINA DE FATIMA ALVES SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 
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1352. REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

1353. REGINALDO NEVES DOS ANJOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1354. REGINALDO SOUZA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1355. REINALDO COELHO CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1356. REINALDO JORGE DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1357. RENAINALDO MARTINS PACHECO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1358. RENATA CAROLINE GUILHER – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1359. RENATA FERNANDES LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1360. RENATA FERNANDES LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1361. RENATA FERREIRA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1362. RENATA LEITE JANSONS - SERVIDORA PÚBLICA 

1363. RENATO ESPINDOLA - SERVIDOR PÚBLICO 

1364. RENATO FERREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1365. RENATO LUISA FASOLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1366. RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1367. RICARDO BATISTA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1368. RICARDO BERTOLINI - SERVIDOR PÚBLICO 

1369. RICARDO DA COSTA PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1370. RICARDO DE LUCCA CRUDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1371. RICARDO MARTINS DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1372. RICARDO OLIVERIA DE QUEIROZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1373. RICARDO ROBERTO DE ALMEIDA CAPISTRANO  

1374. RICARDO SOUZA LOBO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1375. RINALDO WAGNER RODRIGUES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

1376. RINILDA CALHEIROS GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1377. RITA DE CASSIA ESPIRITO SANTO – SERVIDORA PÚBLICA 

1378. RITA MARCIA DE ANDRADE JUSTINO - SERVIDOR PÚBLICO 

1379. ROBERTA DE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1380. ROBERTA LINCK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1381. ROBERTA LINCK – SERVIDORA PÚBLICA 

1382. ROBERTA MARIA C. PENNA - SERVIDORA PÚBLICA 

1383. ROBERTO ALVES SERRÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1384. ROBERTO DE CERQUEIRA CALDAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1385. ROBERTO GARCEZ SADDI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1386. ROBERTO GUEDES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1387. ROBERTO JEFERSON DE SOUZA FREITAS – SERVIDOR PÚBLICO 

1388. ROBERTO MOTA GUIMARAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1389. ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

1390. ROBERTO PAULO BENITES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1391. ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA - SERVIDOR PÍBLICO 

1392. ROBERTO RIZZO GOUVEIA GALVÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1393. ROBSON DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1394. ROBSON GILBERTO BRAGA - SERVIDOR PÚBLICO 

1395. ROBSON GONÇALVES DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1396. ROBSON SILVA DOLORES DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1397. RODOLFO SALES DE OLIVEIRA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1398. RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

1399. RODRIGO CARLOS EREGIPE FIGUEIREDO – SERVIDOR PÚBLICO 

1400. RODRIGO DE FRANÇA BARCELO - SERVIDOR PÚBLICO 

1401. RODRIGO INRI PAGOT DOS REIS - SERVIDOR PÚBLICO 

1402. RODRIGO LATORRACA DE SANCTIS PIRES - SERVIDOR PUBLICO 

1403. RODRIGO LEONCIO CARDOSO – SERVIDOR PÚBLICO 
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1404. RODRIGO LUCIAN HENNRICHS – SERVIDOR PÚBLICO 

1405. ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS – SERVIDOR PÚBLICO 

1406. ROGERIO DE LACERDA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1407. ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - SERVIDOR PÚBLICO 

1408. ROGERIO JUNIOR DA SILVA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1409. ROGERIO MANOEL ROSSETO – SERVIDOR PÚBLICO 

1410. ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1411. ROGERIO WILLIAN R. DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1412. ROMULO LOPES CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1413. RONALDO PAES DE BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1414. RONALDO PEREIRA ANTUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1415. RONES KLEY DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1416. RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1417. RONISSANDRA CONDE DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1418. RONY MARCELO BORRALHO MENDES – SERVIDOR PÚBLICO 

1419. ROOSEVELT DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1420. ROOSEVELT LEITE MOREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1421. ROQUE CESAR MACEDO ESTERIS JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1422. ROSA FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

1423. ROSA MARIA ZAMIGNAN - SERVIDORA PÚBLICA 

1424. ROSALINA BARRETO MACHADO – SERVIDORA PÚBLICA 

1425. ROSALINA MAMEDE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1426. ROSALYNN MARY MAGALHÃES – SERVIDORA PÚBLICA 

1427. ROSANA MARIA VIEGAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1428. ROSANA VIANNA SCAPINI - SERVIDORA PÚBLICA 

1429. ROSANE CONCEIÇÃO DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 

1430. ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1431. ROSANGELA MARQUES DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1432. ROSANGELA NASCIMENTNUNES ROCHA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1433. ROSANGELA SILVA DANTAS – SERVIDORA PÚBLICA 

1434. ROSELI APARECIDA BEVILACOUA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1435. ROSELI DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1436. ROSENILDA ISABEL DELGADO - SERVIDORA PÚBLICA 

1437. ROSIMARA MONTEIRO MARTINS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1438. ROSINALDO NUNES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1439. ROSINALDO NUNES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1440. ROSVITA FLASH SERRAGLIO - SERVIDORA PÍBLICA 

1441. RUBENS  MOURA RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1442. RUBENS ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO – SERVIDOR PUBLICO 

1443. RUBIA HELENA DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1444. RUBIANI FREIRE ALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

1445. RUBINEI CAETANO RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

1446. RUBISMARA RODRIGUES DE SALES – ADVOGADA 

1447. RUY PIRES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1448. SALVADOR MONTEIRO DA SILVA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1449. SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO(A) 

1450. SAMUEL DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1451. SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1452. SANDRA APARECIDA MOTA GERVAZONI - SERVIDORA PÚBLICA 

1453. SANDRA BATISTA MORAIS MATSUI - SERVIDORA PÚBLICA 

1454. SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1455. SANDRA LUIZA SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 
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1456. SANDRA MARIA DA COSTA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1457. SANDRA MARIA SILVA DAMASCENO - SERVIDORA PÚBLICA 

1458. SANDRA ROMEIRO SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1459. SANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1460. MAURICIO CAMPOS DA COSTA – CONTADOR  

1461. SANEA LEITE DA VEIGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1462. SEBASTIANA MORAES DO COUTO - SERVIDORA PÚBLICA 

1463. SEBASTIÃO BENEVIDES DE OUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1464. SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1465. SEBASTIAO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1466. SEBASTIÃO RENATO DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1467. SEBASTIÃO WANDERLY DA COSTA – BANCÁRIO 

1468. SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO - SERVIDOR PÚBLICO 

1469. SELMA DE SOUZA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1470. SELMA LUCIANE VENEGA DA CONCEIÇÃO – ESTUDANTE  

1471. SELMA MARIA DA COSTA – ESTUDANTE 

1472. SERGIO AUGUSTO SOARES LEAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1473. SERGIO CORREA GONÇALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1474. SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1475. SERGIO FERREIRA NEVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1476. SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1477. SHEYLA BARBOSA DE SOUZA – AUTONÔMA 

1478. SHIRLEY MARCATO DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1479. SIDNEY CARLOS LANZA - SERVIDOR PÚBLICO  

1480. SILBENE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1481. SILMARA CELSO DOURADO – SERVIDORA PÚBLICO 

1482. SILVANIA MARIA DE HOLANDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1483. SILVIA CRISTIANE DE ALMEIRA – BANCÁRIA 

1484. SILVIA DE PAULA GIACOMINI ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

1485. SILVIA LETICIA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1486. SILVIA REGINA FERRAZ MODESTO - SERVIDORA PÚBLICA 

1487. SILVIO APARECIDO JESUS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1488. SILVIO AUGUSTO CALDEIRA- SERVIDOR PÚBLICO  

1489. SILVIO JOSE BUENO DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

1490. SILVIO ROSARIO ALVES DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1491. SIMIAO DIAS DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1492. SIMONE CRISTINA DE ARRUDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1493. SIMONE DAS GRAÇAS LARA PINTO – SERVIDORA PÚBLICA 

1494. SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1495. SIMONE DE SA DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1496. SIMONE GABRIELLE BRANSÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1497. SIMONE LUZIA DA SILVA FELIX - SERVIDORA PÚBLICA 

1498. SIMONE RODRIGUES KOEHLER - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1499. SOLANGE CANOVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1500. SONIA CUERBAZS FERNANDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1501. SONIA DOS SANTOS MOURA CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1502. SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1503. SONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO – SERVIDORA PÚBLICA 

1504. SONIA PEREIRA DA SILVA PEDROSO - SERVIDORA PÚBLICA 

1505. STELLA RIBEIRO GONÇALVES – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1506. SUELLEN CHRISTINE FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 

1507. SUELY AUXILIADORA SANTANA – SERVIDORA PÚBLICA 

1508. SUELY BORGES DE MORAES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 
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1509. SUZANA DE SOUZA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

1510. SUZANE RODRIGUES DE AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 

1511. TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS - ECONOMISTA 

1512. TALLES FONSECA DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

1513. TANIA MARA BARBOSA RACOSKI – SERVIDORA PÚBLICA 

1514. TASSO RODRIGO DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1515. TASSYANA SATORRES BEUTINGER – SERVIDORA PÚBLICA 

1516. TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1517. TATIANA DIAS ORMOND DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1518. TATIANA LAURA GUEDES LIBARDI – SERVIDORA PÚBLICA 

1519. TATIANE MARIA DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1520. TATIANE RAMALHO CORREA VIEIRA DE PAULA  

1521. TELMA AUXILIADORA SILVA COUTINHO RODRIGUES  

1522. TELMA PEREIRA DA SILVA VIANA - SERVIDOR PÚBLICO 

1523. TEOBALDO CARDOBA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1524. TERESINHA DE FATIMA OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1525. THAMIA KAROLINE MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1526. THAYANA MENDONÇA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1527. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO – SERVIDOR 

PUBLICO 

1528. THIAGO ALEXANDRE BATISTA - SERVIDOR PÚBLICO  

1529. THIAGO ALVES DONEGA - SERVIDOR PÚBLICO  

1530. THIAGO DE ALMEIDA LIMA ZAZATT - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1531. THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1532. THIAGO DUARTE NUSA – SERVIDOR PÚBLICO 

1533. THIAGO FELIPE NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO  

1534. THIAGO FRANCA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1535. THIAGO FRANÇA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

1536. THIAGO FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1537. THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1538. THIAGO SOUZA FONSECA - SERVIDOR PÚBLICO 

1539. THIARA DE MOURA FERREIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1540. TIAGO DE AGUIAR COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

1541. TOMASIA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1542. TULIO CESAR DA FONSECA TURIBIO - SERVIDOR PÚBLICO 

1543. UBIRATAN TAVARES PIMENTEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1544. VALCIENE DA SILVA NASCIMENTO – PROFESSORA  

1545. VALDECI JOSE DOS SANTOS LELES - SERVIDOR PÚBLICO 

1546. VALDECYL GUIMARÃES DE OLIVERIA - SERVIDORA PÚBLICA 

1547. VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1548. VALDEMIR SANTOS PEDROZO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1549. VALDEVINO AMANTINO DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1550. VALDIRENE DA SILVA NASCIMENTO ESPINDOLA – PROFESSORA  

1551. VALERIA AUTO BOTELHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1552. VALFREDO BORGES FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1553. VALIDOS AUGUSTO MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1554. VALLENCIA MARIA GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

1555. VALMIR JOSE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

1556. VALQUIRIA DUARTE DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1557. VALTEAN DA SILVA XAVIER – SERVIDOR PÚBLICO 

1558. VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1559. VANDESON DUTRA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1560. VANESSA CARLA RIBEIRO DE AVELAR SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 
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1561. VANIA SEBEN MARQUEZINI – BANCÁRIA 

1562. VANUZA DA SILVA SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1563. VANUZA DA SILVA SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1564. VERA LUCIA BRUNO GONÇALVES – BANCÁRIA 

1565. VERA LUCIA DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1566. VERA LUCIA LEAL AMARAL – SERVIDORA PÚBLICA 

1567. VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA – SERVIDORA PÚBLICA 

1568. VERUSKA ALMEIDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1569. VICENTE DIAS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1570. VILMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

1571. VILMA DE ASSIS OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1572. VILMARA CRISTIANA FERREIRA E SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1573. VINICIUS ROBSON MARIA DE MOURA – BANCÁRIO 

1574. VINICIUS SANTANA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1575. VITOR BENEDITO DA CUNHA BENEVIDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1576. VITOR DE MELO PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1577. VITOR MARCELO DE AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

1578. VIVIAN GABRIELLE VILAS BOAS DE SOUZA  - SERVIDOR PÚBLICO 

1579. VIVIANE RODRIGUES LEAO – SERVIDORA PÚBLICA 

1580. VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1581. WAGNER DA SILVA SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1582. WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1583. WAGNER ROSA SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1584. WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1585. WALDEMIR BATISTA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1586. WALDIR APARECIDA TAQUES – SERVIDOR PÚBLICO 

1587. WALLACE GABRIEL DOS SANTOS BENEDITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1588. WALMIR FALCAO DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1589. WALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1590. WALTER BOM DESPACHO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1591. WALTER DIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1592. WALTER FERREIRA PAES FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1593. WANDERLEI GALLEGO RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO  

1594. WANDERSON COELHO OLIVEIRA FIGUEIREDO – SERVIDOR PÚBLICO 

1595. WANDERSON DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1596. WANDRESSA MOREIRA GARCIA – SERVIDORA PÚBLICA 

1597. WANESSA DE MORAIS GONÇALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1598. WANKLEY CORREA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1599. WELINTON FERREIRA MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

1600. WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO – SERVIDOR PÚBLICO 

1601. WELLINGTON FIGUEIREDO ROMERO - SERVIDOR PÚBLICO 

1602. WELLINGTON JOAO GERALDES – SERVIDOR PÚBLICO 

1603. WELLITON APARACIDO DE SOUZA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1604. WELLYNGTON SANTIAGO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1605. WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO – ESTUDANTE  

1606. WENDER OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1607. WESLEN SOUZA DE ARRUDA – SERVIDOR PÚBLICO 

1608. WESLWY VIANA GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1609. WILIAN VIEIRA AJALA - SERVIDOR PÚBLICO 

1610. WILLIAN ADORNO MOURA  - SERVIDOR PÚBLICO 

1611. WILLIAN CESAR GONÇALVES CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1612. WILLIAN DAMBROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1613. WILLIAN SANTOS SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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1614. WILMA TEIXEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1615. WILSON FELIPE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1616. WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE – BANCÁRIO 

1617. WILSON JOSE DUTRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1618. WILSON VILELA PINTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1619. WILTON OLIVEIRA DE CAMPOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

1620. WINDSON DALPRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1621. WLADIMIR DA SILVA CAPELO - SERVIDOR PÚBLICO 

1622. YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

1623. YGOR ASSAD DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1624. ZANADREA LUSTOSA AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 

1625. ZELANDIA MORAIS FENRNADES DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1626. ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1627. ZILMA MARIA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

1628. ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO – SERVIDORA PÚBLICA 

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente, que será fixado no lugar 

de costume, publicado na forma da Lei. Cuiabá-MT, 09 de OUTUBRO de 2018. Eu,Vânia Bruno, 

Assistente de Gabinete II,  que digitei e subscrevi. 

 

 

 MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA 

Juíza Presidente do Tribunal do Júri 
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